


Pra todo pedido, James.

Sou o primeiro Super App do Brasil!

Compro qualquer produto, em qualquer estabelecimento da cidade e levo para você em minutos!

Supermercados, restaurantes, farmácia, petshop, é só me falar que te entrego.

Entregadores

Incremento de renda com 

liberdade para definir seus 

horários e forma de trabalhar.

Usuários

Liberdade para pedir de 

qualquer estabelecimento da 

cidade e receber tudo em 

minutos.

Estabelecimentos

Novo canal de vendas, tendo 

contato direto com seu 

consumidor sem aumentar 

seus custos fixos.



Minha trajetória

2016

Lançamento do James 

e primeira rodada de 

investimentos.

2017

Primeira expansão 

piloto e segunda

rodada de captação.

2018

Venda do James

para o GPA.

Início da expansão 

nacional.

2019



Presente em 20 cidades e em constante expansão.

Norte e Nordeste

Aracaju

Fortaleza

João Pessoa

Palmas

Recife

Salvador

Teresina

Centro-Oeste

Brasília

Campo Grande

Cuiabá

Sul e Sudeste

Alphaville

Belo Horizonte

Curitiba

Niterói

Rio de Janeiro

Santos

São Caetano do 

Sul

São Paulo

Sorocaba

Uberlândia

Onde estou



1980’s

Popularização do 

“Disk Pizza”

1997

1ª Central de Atendimento 

de Delivery no Brasil

2011

Digitalização do Delivery 

para Marketplace

Evolução do marketplace 

para modelo Full-Service

2016

Delivery no Brasil

● Set/16: iFood compra 

SpoonRocket.

● Dez/16: Uber Eats entra 

no Brasi.l

Jul/17: Rappi entra no Brasil

2017

Mar/18: Glovo entra no Brasil

2018

Dez/18

GPA compra James Delivery



Potência do maior grupo varejista 

da América Latina

+

Transformação Digital

Agilidade e tecnologia de startup



Experiência de Varejo

PLANEJAMENTO SELEÇÃO DOS PRODUTOS PGTO ENTREGA RE-COMPRA

Pesquisa
Lista de 

compras

Busca

por itens
Inclusão no 

carrinho

Avaliação de 

preços

Itens

adicionais
Check-out

Recebimento

da compra
Re-compra

Fonte: Brain & Company

Online full-potential

Online today

In-store

Mais funcionalidade para 

criação de listas de compra.

Experiência de compra 

personalizada.

Fácil comparação de preços 

entre marcas.

Entrega do 

pedido completo, 

dentro do prazo.



R$18,6 bilhões movimentados

27% entregas por aplicativos;

16% entregas pela internet;

56% entregas por telefone;

Delivery Brasil 2019



Previsões:

10% dos negócios de alimentação fora do lar fecharão em definitivo;

15% dos trabalhadores do setor (~ 900mil) perderão seus empregos;

Delivery como único canal de venda.

Covid-19

Medidas James:

Gorjeta em dobro para entregadores;

Fundo de garantia para shoppers;

James Prime gratuito para grupos de risco;

Isenção de comissão no primeiro mês para novos estabelecimentos parceiros.



50% de crescimento no número de pedidos;

35% de crescimento no número de entregadores cadastrados;

400% de crescimento no número de cadastros de estabelecimentos parceiros;

80% de crescimento no número de downloads.

Período: 1 quinzena mar-20 vs 2 quinzena mar-20

Crescimento do Delivery



5 dicas para quem está começando no Delivery:

1- Analise o mercado e a concorrência na região;

2- Prepare sua estrutura para o delivery e dedique-se ao treinamento da equipe;

3- Adapte seus produtos para o delivery, capriche nas fotos e embalagens;

4- Propaganda é alma do negócio, seja ativo nas redes sociais;

5- Esteja próximo dos seus clientes e aprenda com eles.

Quer ser parceiro? Cadastre seu estabelecimento em 

jamesdelivery.com.br/parceiros

Dicas do James



Avaliações dos clientes

6%

6%

8%

12%

12%

24%

32%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Outros

Produto - apresentação e embalagem

Produto - tamanho do produto

Entrega - atraso

Produto - temperatura do produto

Produto - qualidade do produto

Pedido - produtos faltantes ou trocados



Jornada do Parceiro




