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Pede 
Pronto
é uma plataforma de pedidos que dá 
liberdade ao cliente na hora de pedir 
a sua comida, do jeito que preferir.

Quem somos



99,5 mm  de clientes

10 mm usuários

121 mil empresas

710 mil ECs

...

66,1 mm  de clientes

140 mm de cartões emitidos 22 mm de clientes

Nosso ecossistema



RETIRAR NO BALCÃO
Consumidor retira no balcão em 
lojas de praça de alimentação, 
centros comerciais e eventos

OPERAÇÃO DE SALÃO 
Consumidor realiza o pedido na 

mesa, paga pelo App, sem 
esperar o garçom

DELIVERY 
Consumidor solicita a refeição 
pelo App e recebe em casa ou 

aonde estiver

Nossa solução

Full Própria



DADOS

Estabelecimento conhece o 
consumidor, possibilitando 
informações de compras e 

avaliações do serviço.
Possibilidade de visualizar o melhor 
dia para Promoção, prato favorito!

MODELO AGNÓSTICO A 
MEIO DE PAGAMENTO

Mostramos os meios de 
pagamentos que são aceitos 

pelo Estabelecimento. 
Embarcamos a nossa solução em 

wallets de mercado, 
possibilitando o pagamento 

RECOMPRA

Consumidor possui vantagens com 
recebimento de cupons e/ou 

utilizar nosso programa de 
fidelidade (Reais por pontos). 
Fidelizando o consumidor no 

Estabelecimento.

Nossa plataforma



Wallets & Distribuição
✓ Canais proprietários

Wallets Parceiras (Modelo agnóstico)

Grandes marcas

Segmentos de atuação

Restaurantes

Shows

Supermercado

Farmácias

Posto gasolina

Plataforma escalável

✓ Auto Credenciamento e 100% digital
✓ Auto gestão de horários para os 

Estabelecimentos
✓ Cardápio como auto serviço

> Mais de 10 milhões de usuários

Meio de pagamento
✓ Meio de pagamento digital

✓ Pagar na entrega com maquininha

Pet shop

Plataforma de promoções

✓ Cupom atrelado ao ticket Médio
✓ Promoção para bandeiras de cartões
✓ Promoções segmentadas para EC e Clientes

Modalidades de entrega

✓ Take away
✓ Serviço de Mesa
✓ Entrega própria  do EC
✓ Entrega com logística Full

Wallets Parceiras (comunicação direcionando pro canal)

Débito Dinheiro

Lojas de 
conveniência

Nossa plataforma

Crédito



Clientes



SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
CEARÁ
MINAS GERAIS
DISTRITO FEDERAL
GOIÂNIA
PARANÁ
PERNAMBUCO
RIO GRANDE DO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
RONDÔNIA
MATO GROSSO

39 Cidades
12 Estados

Regiões



• 420 k consumidores no RS

• 94 k consumidores em POA

Porto Alegre

• 5.5 k empresas de RH



TRADE MARKETING











Condição Comercial
Delivery, Retira no balcão e Operação salão

Associado Sindha

Taxa de conveniência Sindha: 

4,5%
Taxa de Pagamento Online : 3,5%

* Taxa válida para associados que estejam adimplentes com Sindha.

Não associado Sindha

Taxa de Conveniência padrão: 7%
Taxa de Pagamento Online : 3,5%




