Magalu amplia delivery de alimentos com mais duas
aquisições e se consolida no quarto lugar no mercado
brasileiro
App ToNoLucro tem forte atuação nos estados de Goiás e Tocantins
Magalu se consolida como quarto player em delivery de alimentos prontos
São Paulo, 30 de março de 2021 - O Magalu anuncia, nesta terça-feira, mais duas aquisições
para fortalecer sua operação de delivery de alimentos: o app ToNoLucro e a plataforma
GrandChef. A ToNoLucro é um app de delivery com forte atuação em Goiás, Pará e
Tocantins, presente em mais de 40 cidades e com 5 mil restaurantes cadastrados, além de
cerca de 2 mil entregadores ativos A plataforma conta com uma rede de entregadores e
também gerencia pagamentos dos pedidos. Assim, o Magalu se consolida na quarta posição
do mercado brasileiro de delivery.
O Magalu entrou no ramo de delivery de comida pronta em setembro do ano passado, com a
aquisição da AiQFome. “A AiQFome já é um dos principais players de delivery do país,
presente em 500 cidades e, em termos anualizados, processando cerca de 30 milhões de
pedidos no valor total de 1 bilhão de reais”, afirma Eduardo Galanternick, vice-presidente de
negócios do Magalu. “Este é um segmento muito importante para o Magalu e que, no geral,
em 2020, movimentou 196 bilhões de reais.”
Com o Tonolucro, a AiQFome amplia rapidamente sua operação para Tocantins, Pará Goiás,
além de passar a oferecer novos serviços para os estabelecimentos parceiros, como a
entrega e a maquininha de cartão (mobile terminals) para os entregadores.
Integração rápida de restaurantes
Para acelerar o crescimento das suas plataformas de delivery, o Magalu adquiriu, também, a
GrandChef. Fundada no Paraná, a ferramenta cresceu exponencialmente para se tornar uma
das maiores plataformas de tecnologia para pequenos e médios restaurantes do Brasil. Por
meio de aplicativos para celular e sistemas para desktop, a GrandChef possibilita a gestão
completa da operação do restaurante, incluindo o controle de pedidos online e offline (mesas,
comandas e balcão) e a integração com plataformas de delivery, além da gestão financeira e
controle de estoque.
Atualmente, a base de clientes da GrandChef é formada por mais de 3 mil restaurantes
presentes em 25 estados brasileiros. Com ela, o Magalu conseguirá fornecer uma opção fácil
e rápida de digitalização e integração de restaurantes em sua plataforma.

Segmento estratégico
O Magalu elencou o setor de delivery de alimentos como um dos focos estratégicos. O
mercado brasileiro de delivery de refeições movimentou 18 bilhões de reais no ano passado.
Levando em conta todo o mercado de alimentação fora de casa, o mercado potencial é de
196 bilhões de reais. “Devemos, em pouco tempo, estar brigando pela liderança desse setor”,
afirma Galanternick. “O superapp do Magalu será referência na cabeça do brasileiro, quando
a fome bater.”
Sobre o Magalu
O Magalu é o maior ecossistema para comprar e vender no Brasil, uma plataforma digital, com
pontos físicos e calor humano. Desde maio de 2011, a companhia é listada no Novo Mercado da B3.
Nos últimos anos, fez diversas aquisições, consolidando sua presença nacional. Além de 1.300 lojas
em 21 estados do país, o Magalu conta com mais cinco marcas online: Netshoes, Zattini, Shoestock,
Época Cosméticos e Estante Virtual - além de milhares de sellers em seu marketplace e um
superaplicativo com 33 milhões de usuários ativos. Atualmente, o Magalu emprega mais de 47 mil
funcionários. Sua política de gestão de pessoas foi reconhecida com diversos prêmios.
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