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A escalabilidade é a capacidade de atendimento de um 
cenário de expansão do negócio, sem a perda de eficiência, 
mantendo um elevado potencial e a qualidade nos 
processos. Ou seja, a corporação cresce, mas tem recursos e 

condições para gerenciar o volume crescente de trabalho de 

maneira uniforme, estando preparada para expandir.

A expansão do restaurante envolve diversos desafios, 

especialmente no atual cenário de crise devido à pandemia 

de coronavírus. Nesse contexto, a escalabilidade das dark 

kitchens é uma excelente oportunidade para o negócio  

se desenvolver, mantendo a alta capacidade de 

atendimento e excelência.

Esse modelo de negócio é bastante recente e tem se 

propagado com grande velocidade no mercado, especialmente 

com o aumento da demanda de delivery. Neste e-book especial 

que preparamos, vamos mostrar que essa possibilidade gera 

bons rendimentos e pode ser uma boa saída diante da crise 
no setor de food service, provocada pela pandemia.  

Quer aprender mais sobre a escalabilidade das dark kitchens? 

Venha com a gente e entenda mais sobre o tema!

https://kitchencentral.com.br/
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As dark kitchens não aparecem fisicamente para o cliente. Elas são 

encontradas exclusivamente em meios virtuais, redes sociais e aplicativos 

de comida. Por isso, é comum chamá-las, também, de “cozinhas fantasma”. 

A realidade é que uma dark kitchen é uma cozinha comercial otimizada, 

preparada exclusivamente para operações de delivery. Ou seja, o local não 

conta com salão para a recepção de clientes, é um estabelecimento que só 

trabalha com preparo de comida para entrega. 

Essa possibilidade, que é muito inovadora,  

é uma tendência no mercado de food 
service e foi potencializada com a pandemia. 

Isso porque, em meio ao necessário isolamento 

social para evitar a propagação do coronavírus, 

foi preciso fechar os estabelecimentos de 

alimentação por um longo período. Assim, 

aqueles restaurantes que não se adaptaram 

à realização de entregas não conseguiram 

sobreviver no cenário de crise.

Além disso, as dark kitchens são ótimas 

alternativas de crescimento, por apresentarem 

um custo operacional muito menor em 
relação a um restaurante convencional. 
Diante de uma conjuntura de menos recursos 

para investir e de aumento na carga de pedidos 

de delivery, essa medida pode ser a solução 

ideal para contornar problemas comuns em 

locais de alimentação, como a sobrecarga 

de pedidos de entrega em horário similar ao 

aumento da demanda do salão, por exemplo.

https://kitchencentral.com.br/
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As dark kitchens apresentam várias 

vantagens, proporcionando possibilidades 

de crescimento ágil e escalável. 

Acompanhe mais sobre o tema a seguir!

Economia

As dark kitchens contam com custo 

operacional muito menor em relação ao 

food service convencional. O salão gera 

vários impactos nos gastos mensais do 

estabelecimento, como aluguel de  

mesas e cadeiras, manutenção de  

uma equipe maior (garçons, atendentes)  

e aluguel de imóvel bem localizado na 

cidade. Destacamos, ainda, que a folha 

de pagamento é o principal custo  

dos food services.

Com a cozinha comercial otimizada 

exclusivamente para delivery, esses 
investimentos são dispensados. Você conta 

com um negócio mais enxuto, pode operar 

em locais de aluguel mais baratos e tem um 

time de profissionais menor. É uma forma 

rápida e descomplicada de se expandir.

A Kitchen Central é uma empresa 

que fornece cozinhas comerciais 

especialmente preparadas para 

operações de delivery, contribuindo para 

o seu restaurante se conectar com mais 

clientes e crescer de forma escalável 

e desburocratizada. Nossas cozinhas 

são construídas para tornar a operação 

eficiente, de forma que o seu foco seja no 

preparo de pratos de elevada qualidade.

https://kitchencentral.com.br/
https://kitchencentral.com.br/%20
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Assim, a dinâmica do negócio fica ágil e 

tranquila, as entregas são mais rápidas, e a 

marca ganha presença no meio digital, onde 

grande parte do público está. Isso alivia a carga 

da matriz, evita que a sua equipe tenha que 

trabalhar às pressas e ajuda os colaboradores  

a focarem em eficiência e qualidade.

Além disso, na dark kitchen você entra apenas com 

estoque, equipamentos, aluguel e equipe. Ou seja, 

o início da operação é muito rápido, o que ajuda 

a ver resultados positivos em tempo hábil.

Melhores processos

As dark kitchens proporcionam condições para uma logística mais fácil e eficiente no negócio. Basicamente, elas oferecem uma solução para a 

queda de movimento no salão, enquanto os pedidos de delivery continuam em crescimento. Esse contexto é complementado pelo fato de que 

os pedidos, tanto na sede física quanto de entrega, se acumulam nos mesmos horários, gerando sobrecarga e dificultando a organização.

As dark kitchens solucionam essas dificuldades, dando um direcionamento para cada cozinha. O restaurante se ocupa só do salão, 

enquanto a dark kitchen fica apenas com as entregas. Isso também evita o cenário de falta de espaço, com entregadores e clientes em disputa 

de lugar no food service.

https://kitchencentral.com.br/
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Escalabilidade das dark kitchens

A dark kitchen é um negócio escalável, contando com 

custo operacional relativamente baixo em relação 

ao padrão do restaurante. É um modelo fácil de 
ser replicado, demandando menos recursos em 
manutenção e um investimento inicial menor,  
o que reduz riscos para o empreendedor. 

Ela permite expandir, promovendo o atendimento 

de mais pessoas e localidades, tendo uma estrutura 

mais enxuta, mas que tem tudo o que é necessário 

para um atendimento de alta eficiência. A expansão 

é menos burocrática, já que a cozinha comercial 

otimizada conta com os materiais necessários 

para um rápido início de operação, aumentando a 

agilidade do retorno do investimento.

A dark kitchen é, também, uma forma de ganhar a 

atenção do cliente, devido ao fortalecimento da presença 

digital e ao ganho de velocidade na operação. O resultado 

disso é a construção de uma trajetória de sucesso.

https://kitchencentral.com.br/


Por que é uma 
oportunidade 

de crescimento 
do negócio?



12Por que é uma oportunidade de crescimento do negócio?

As dark kitchens são grandes oportunidades de 

crescimento para o food service, proporcionando 

condições de aumentar a lucratividade a um 

investimento inicial relativamente menor 

que o convencionalmente aplicado em um 

empreendimento alimentício comum.

Como a margem de lucro é relativamente baixa no 

restaurante tradicional, devido à alta carga de custos 

com aluguel, funcionários e estrutura, as cozinhas 

fantasma são saídas possíveis para contornar essa 

situação, por meio da redução dos investimentos 

necessários para a manutenção da operação.

Como o custo de produção é menor, é mais fácil 
reduzir o preço, o que facilita a concorrência em 

aplicativos de comida. Isso é importante porque os 

apps de delivery deixam o segmento mais barato 

que o salão. Assim, se os preços forem muito 

elevados, o restaurante fica em desvantagem.

As dark kitchens permitem, também,  

o compartilhamento de cozinhas entre negócios. 

Nesse modelo, é importante lembrar-se de 

que equipamentos, insumos, estoque e mão 

de obra são separados, e cada cozinha tem a 

sua operação. O que é compartilhado são as 

áreas comuns, em um funcionamento parecido 

com os coworkings. Essa possibilidade 
traz enriquecimento de experiência e 
repertório para sua equipe e pode gerar boas 
oportunidades de negócio. 

Além disso, seu restaurante também pode 

trabalhar várias marcas em uma cozinha única. 

Assim, você mantém uma linha para almoços e 

jantares e um horário especial só para entregas de 

cafés da manhã e da tarde. Esse contexto permite 

ampliar a área de atuação, tanto em termos 

geográficos, melhorando o alcance do delivery, 

como em capacidade de prestação de serviços.

https://kitchencentral.com.br/
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O sistema de dark kitchen também 

estabelece uma operação mais eficiente, 

já que não há mistura com o salão.  

Isso evita equívocos e desencontros 

de informação. Além disso, como toda 
a atividade é operacionalizada pelos 
canais digitais, é mais fácil aplicar 
métricas e mensurar resultados,  

o que contribui nas análises estratégicas.

A cozinha comercial otimizada conta 

com condições de segurança e sanitárias 

adequadas, para suas atividades 

avançarem com proteção integral.  

A Kitchen Central, por exemplo, fornece 

estruturas 100% preparadas e nos 

melhores padrões para a sua equipe 

trabalhar de forma eficiente e produtiva.

https://kitchencentral.com.br/
https://kitchencentral.com.br/
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Para ter uma dark kitchen de sucesso, é importante 

tomar alguns cuidados para garantir refeições de alto 

padrão aos seus clientes. Entenda mais a seguir!

Verifique o material das embalagens

As embalagens para delivery devem garantir a 
higiene e a proteção do alimento, além de conservar 
a textura, o sabor e o aroma. Destacamos que muitas 

localidades do país já contam com legislação para 

evitar as embalagens descartáveis, o que é muito 

relevante, devido à maior preocupação ambiental da 

sociedade e ao cenário de problemas ecológicos. 

Assim sendo, é necessário avaliar bem o material 

das embalagens, com uma pesquisa adequada 

sobre o assunto. O objetivo é que a refeição seja 

resguardada de riscos e contaminações, além 

da qualidade ser preservada, de forma que a 

experiência do cliente seja positiva.

https://kitchencentral.com.br/
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Esteja atento à montagem do pedido

O pedido deve estar completamente alinhado  

ao que foi solicitado pelo consumidor.  

Uma quebra de expectativa pode gerar riscos  

e, até mesmo, a perda do cliente.

Além disso, é importante lembrar-se de que 

muitas das restrições que o indivíduo coloca 
no pedido vão além da preferência, sendo 
atravessadas por questões de saúde  

(como intolerância à lactose, alergias alimentares, 

diabetes e hipertensão) ou, até mesmo, 

preferências de vida (como vegetarianismo e 

veganismo). Por isso, é imprescindível respeitar 

todos os apontamentos da pessoa atendida.

Ofereça uma melhor 
experiência de entrega

Atendimento de qualidade é muito 

importante para promover a fidelização 

do cliente e mostrar ao consumidor 

o quanto ele é importante para o 

negócio. Desse modo, toda a equipe, 

dos atendentes aos entregadores, deve 
passar por capacitação contínua. Além 

disso, você pode contar com o apoio de 

ferramentas de Customer Relationship 

Management (CRM), que auxiliam na 

armazenagem do histórico do cliente 

e contribuem para o fornecimento de 

atendimento personalizado.

https://kitchencentral.com.br/
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Faça um bom investimento em marketing digital

As estratégias de marketing digital são muito importantes para uma dark kitchen, principalmente porque a visibilidade desse tipo de 
estabelecimento é toda construída em canais online e aplicativos. Dessa forma, mantenha uma boa atividade no meio virtual, com a gestão 

de redes sociais, um blog com conteúdos relevantes sobre o negócio, um site responsivo e diversos canais de comunicação de fácil acesso.

Faça investimentos estratégicos 
em tecnologia e visibilidade

É importante contar com tecnologias  

avançadas nos processos, para agilizar 

procedimentos, facilitar o trabalho dos 

colaboradores e a realização de pedidos 

pelos clientes. Para isso, é necessário buscar 

plataformas ágeis, integradas e que 
promovam uma boa experiência do usuário. 

Outra questão relevante é trabalhar a visibilidade 

do empreendimento no meio digital, de forma 

a estabelecer uma interação clara e concisa 

com os clientes. Toda a informação deve ser 

gerenciada de maneira coordenada e organizada.

https://kitchencentral.com.br/
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Mantenha a qualidade 
e consistência com 
o perfil da marca

A experiência do consumidor precisa 

ser consistente em todas as interações 

com a marca, desde o contato com 

atendentes até o relacionamento em 

redes sociais. Além disso, o alimento 
fornecido via delivery deve apresentar 
o mesmo potencial e a qualidade de 
uma refeição feita no salão.

Quebras de expectativa nessas 

questões podem resultar em perdas e 

prejuízos, levando o cliente a procurar 

outros food services. Por isso, dedique 

grandes esforços no fornecimento de 

uma experiência consistente e com alto 

padrão de qualidade.

Tenha um controle de estoque cuidadoso 
para evitar desperdícios

Um controle de estoque falho para uma dark kitchen pode resultar em graves prejuízos 

e custos adicionais que descompensam o grande potencial que esse modelo de 

negócio tem. Em qualquer food service, o gerenciamento do estoque é um processo 

complexo, que demanda atenção redobrada, cuidados com prazos de validade e 
correto armazenamento para minimizar riscos de perdas e contaminações.

https://kitchencentral.com.br/
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A dark kitchen é o modelo ideal para ter um 

crescimento escalável, ou seja, expandir mantendo 
alto padrão de qualidade e eficiência operacional. 
Essa estratégia conta com um investimento inicial 

menor que o padrão para food services. É uma ótima 

possibilidade para complementar o restaurante, 

facilitando a logística do trabalho com alívio da 

cozinha do salão, por meio da criação de um 

estabelecimento dedicado somente ao delivery. 

O modelo dark kitchen, nesse contexto, contribui 

para a qualidade de vida da equipe, pois 

proporciona um fluxo de trabalho melhor e mais 

eficiente. A estratégia viabiliza, ainda, ter várias 

marcas em uma mesma cozinha, aumentando a 

rentabilidade a um custo operacional menor.

Essa alternativa contribui, também, para a redução 

do risco para o empreendedor, além de um início de 

operação mais rápido e menos burocratizado. Assim, 

a escalabilidade das dark kitchens é uma excelente 
oportunidade de crescimento do negócio.

https://kitchencentral.com.br/


Sobre a 
Kitchen 
Central

A Kitchen Central fornece cozinhas comerciais otimizadas 

para operações de delivery, ajudando seu restaurante a se 

conectar com mais clientes e expandir de maneira rápida e 

descomplicada. Nossas cozinhas são construídas para tornar 

a operação eficiente, sem a necessidade de operar diferentes 

tablets e/ou sites de aplicativos, de forma que o seu foco seja 

apenas fazer pratos de ótima qualidade.

https://kitchencentral.com.br/
https://www.facebook.com/Kitchen-Central-104560341057371
https://www.youtube.com/channel/UCSIUYZDA9imlZZIk7rzWSgQ
https://www.instagram.com/kitchen_centralbr/
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