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Os cardápios de papel e plásti-
co estão perdendo espaço para
os tablets e celulares.Os telefo-
nes do delivery ganharam a
companhia dos pedidos onli-
ne. Os blocos de anotações dos
garçonsviraramiPods.Estabe-
lecimentos criam páginas em
redes sociais e canal de TV na
internetparaestreitarorelacio-
namento com os fregueses. E,
em alguns lugares do mundo,
robôs trabalham juntamente
comessesprofissionais.
A tendênciamundial demo-

dernizar os restaurantes já faz
parte da realidade dos santis-
tas. Donos de estabelecimen-
tos de Santos já iniciaram seus
experimentos tecnológicos. O
objetivoé atrair clientes, fideli-
zar e passar o máximo de con-
fortoparaopúblicoatendido.
Um dos exemplos que vem

ganhando força na região é o
serviço de delivery online, que
invadiuainterneteestárevolu-
cionandoaformadefazerpedi-
do sem precisar sair de casa.

Conformepesquisarecentefei-
tapelaAbrasel,oDeliveryonli-
ne de comida deve crescer
100%aoanoaté2015eocresci-
mento do setor será impulsio-
nado pela maior confiabilida-
de dos brasileiros em realizar
pedidospelawebeaumentodo
número de restaurantes com
canaisdevendas.
Nos serviços de delivery, há

sites com a proposta de facili-
tar a vida dos adeptos do Disk
Entrega, oferecendo o que o
telefonejamaisvaipoderforne-
cer e iniciando uma nova ten-
dência dentro do segmento de
consumo pela web. Portais co-
moo IFood.com.brdisponibili-
zam uma lista de restaurantes,
pizzarias, churrascarias e lan-
chonetes cadastrados comcar-
dápioscompletos.
Alémdacomodidade,oclien-

te consegue informar pelo site
se vaiprecisarde troco e tempo
para entrega do pedido. Al-
gunsestabelecimentosapósre-
ceberemademanda, ligampa-
ra confirmar dados cadastrais
oucardápiosolicitado.

Lançado em 2010, o Ifood é
um dos sites mais procurados
pelos clientes do delivery. O
cadastro é feito pelo site ou por
um aplicativo para smarthpo-
nes, mas é possível fazer login
comacontadoFacebook.
Umdos adeptosdo Ifood em

SantoséoAoChoppdoGonza-
ga.Acasauniutradiçãoeinova-
ção ao lançar seu delivery onli-

neparaproporcionar, segundo
o proprietário Thiago Rodri-
gues,maisagilidade tantopara
o cliente quanto para o restau-
rante e, também, ampliar o vo-
lumedeentregas.
O Ao Chopp do Gonzaga

aposta também no uso de ta-
blets para anotar os pedidos
dos clientes. Os aparelhos, que
começaram a ser usados este

mês,serãomanuseados inicial-
mente pelos garçons, que ano-
tarão e enviarão os pedidos di-
retoparaacozinha.
A pizzaria Red Sun utiliza

tablets como cardápio para os
fregueses desde 2011, ano de
sua inauguração. O pedido fei-
to na mesa é enviado direta-
mente para a cozinha. Além
disso, o restaurante também
estáconectadoaoiFood.
Outro restaurante que tam-

bém aderiu à modalidade de
venda pela internet foi a
Kokimbos Pizzas e Picanha. A
pizzaria inovouaocriarumno-
vo canal de comunicação com
seus clientes: a Kokimbos TV,
umespaçovirtualnoYouTube.
A ideia é usar o espaço para

informar novidades, projetos e
promoções da casa, e também
para mostrar um pouco mais
sobre o funcionamento da pi-
zzaria e ensinar receitas. Para
assistiraosvídeos,acessewww.
kokimbos.com.br

SERVIÇO: AOCHOPPDOGONZAGA -AVENIDA
ANACOSTA, 510/512.KOKIMBOSBOQUEIRÃO -
RUADAPAZ, 61. REDSUN -RUABAHIA, 119.

>>Dujour
Nosdias 28e29deagosto,
SãoPaulo recebeaedição
latino-americanada conferência
de tecnologiaTheNextWeb (TNW).
Cincoappse sitesbrasileiros estão
entreos finalistas.Umdosappsé
oDujour, voltadoparaosamantes
damoda.Disponível para iOSe
Android,o app funcionacomouma
redesocial naqual osusuários
compartilhamseus looksdodia.
Épossível seguir blogueirase
criareditoriais. Grátis.

>>MeiaBandeirada
Quemtambémestánadisputana
versão latino-americanadoTNW
éoMeiaBandeirada, umsistema
dereduçãode custode transporte
queatuadiretamentenocontrole
enaotimizaçãodos recursos
dosdonosde táxis. Comoapp
instalado,o celular dequem
entrounoveículopassaa ter
validaçãogeográficados
deslocamentosepropõe roteiros
maiseconômicos.Disponível
para iOSeAndroid.Grátis.

>>WeChat
Concorrênciaé tudoentre os
aplicativos.Umaprimoraooutro
ealertaparapossíveis falhas.
OWeChat vempara fazer frenteaos
famososWhatsAppeViber, appsde
batepapo instantâneo.Há versões
paraAndroid, iOS,WindowsPhone,
BlackBerry, Symbianepode ser
usadoatédiretodonavegador.
Ograndedestaqueéo recurso
dechamadasdevoz evídeo
usandoaredededadosouoWi-Fi.
Vale testar.Grátis.

>>WorldLens
Viajarporoutrospaísespode
trazerumasériedeproblemas
como idioma.OWorldLens
ajudaaomenos comasplacas,
letreirose imagens.Utilizando
orecursode reconhecimento
decaracteres aliadoa câmera,
oapp traduzemtemporeal.
Reconhece inglês, espanhol,
português, francês, alemão
e italiano, fazendoa tradução
parao inglês e vice-versa.
Androide iOS. Grátis.

Horadeacabarcomas filas

AplicativosCurtinhas

Gerenciar listasdeespera
ereservaséoobjetivoda
ferramentaU.Sit, quepromete
acabar comas filasnos
restauranteseaproximar
clientese funcionários.
Desenvolvidopelos sócios
FláviaMelon,Bernardode
BarrosFrancoeHugoRafael,
oaplicativoestáentreos
finalistasdacategoriaStartupdo
Ano,daversão latino-americana
doTheNextWeb.

Omódulode fila deesperado
U.Sit, porexemplo,permiteo
gerenciamentoda listadeespera
doestabelecimentoatravésde
umtablet, laptopoudesktop.
Ocliente consegueacompanhar
o tempodeesperaerecebe
notificaçõespor SMSquando
amesaestápronta.Osistema
funciona inteiramenteno
navegadorwebdo computador
ou tablet,bastaacessar
ositehttp://usitapp.com/

Tecnologia:Tecnologia:
onovo ingredientedos cardápios
Tablets como cardápios, delivery online, invasão nas redes sociais. Vale tudo para atrair e fidelizar clientes

❚❚❚Alémdasfacilidadesofere-
cidasemrestaurantesebares,
os estabelecimentos comer-
ciaisganharamumanovafer-
ramenta na última semana.
Agora, voltada para a hora do
cliente ir embora: oEasyTaxi
Pro. A solução desenvolvida
aoscomerciantespermitecha-
mar mais de um táxi ao mes-
mo tempo para seus clientes,
acompanhá-los em tempo
realeselecionartáxisqueacei-
tam cartão. O aplicativo está
disponívelpara celulares e ta-
blets com sistema operacio-
nal iOSeAndroid.
O serviço, lançado recente-

mente, já conta commilhares
deestabelecimentoscadastra-
dos, entre bares, restauran-
tes, entre outras. Na Baixada
Santista,Santoséaúnicacida-
de que oferece essa facilidade
aosclientes.
“O estabelecimento se tor-

na “responsável” pelo taxista,
uma vez que foi ele quem re-
quisitou este táxi para o seu
cliente. Caso o cliente esque-
ça algo dentro do táxi, ele cer-
tamente irá ligar para o esta-
belecimentopedindooconta-
todo taxista queo atendeuna
ocasião”, explicao idealizador
doaplicativo,TallisGomes.

SHUTTERSTOCK

>>AngryBirdsStarWars
O jogoAngryBirdsStar
Wars será lançadopara
consolesem29deoutubro
nosEstadosUnidos, e nos
outrospaíses em1odenovembro.
Ogameserá lançadopara
praticamente todosos
consoles:Playstation 3,
Xbox360,WiiU,Wii, 3DSeVita.
Essanovaversão teráa inclusão
de20novosníveis exclusivos.
Alémdisso, o jogo contará comumnovomodocooperativoparadois
jogadores, alémdeummodomultiplayer competitivo.

>>Apple testa telasmaiores
AApple está testando telas
maiorespara iPhones e tablets,
segundo fontesdasempresas
daÁsiaque fornecempeças
paraagigantenorte-americana.
NosúltimosmesesaApple
encomendouprotótipos de telas
para smartphonesmaioresdoque
4polegadasepediudesignsde
telasparaumnovoaparelho tablet
medindomenosque13polegadas.
Oatual iPhone5 temtelade
4polegadaseo iPadtemtelade9,7.

>>Facebookpara featurephone
OFacebookdivulgouqueatingiu
100milhõesdeusuáriosno
FacebookParaQualquerTelefone
(featurephones), aplicativo
para celularescomunsquenão
smartphones.Oappévoltadopara
mercadosemdesenvolvimento,
como Índia, IndonésiaeBrasil,
e vem instaladode fábricanos
aparelhos simples. Segundoarede
social,mais de3mil aparelhos
nomundooferecemoFacebook
ParaQualquerTelefone.

>>BlackberryQ10noBrasil
ABlackBerry lançounoBrasilo
BlackBerryQ10,onovosmartphone
comsistemaoperacional da
empresa.Oaparelhocombina
característicasdo teclado físico
da fabricante comuma tela touch.
Umadasprincipais vantagensdo
novosmartphonedaBlackBerry
estánabateria de longaduração
ena rapidezparaabrir aplicativos
pesados.OQ10vemprontopara
o4G, câmerade8MPe 16GBde
armazenamento interno.

Taxistas sob
controle dos
restaurantes
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