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E aí, Anthor! 

Hoje vamos te mostrar como funciona uma missão de
picking e packing numa darkstore ifood.

Mas, antes de começar, temos algumas
informações iniciais bem importantes:

Dark Store1 Uma das operações do ifood são as Dark stores.
Dark store é um ponto de vendas ou centro de
distribuição que existe exclusivamente para atender
compras online.

Início da Missão2 Ao entrar na loja, procure imediatamente o líder ou
supervisor para dar início a sua missão.  Essa ação é
extremamente importante, pois só assim você poderá
iniciar sua missão da forma correta.

Primeiros passos3
Receber o celular que irá utilizar para a coleta de pedidos; 
Realizar o seu cadastro no app separador ifood, utilizando
apenas o seu nome; e
Fazer um reconhecimento do layout da loja para entender o
fluxo de coleta de produtos junto com o líder ou supervisor;

Ao encontrar o líder ou supervisor da loja, você receberá
as primeiras instruções, que consistem em:

Por fim, faça perguntas e tire todas as dúvidas
existentes antes do início do picking packing,
combinado?
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1tudo sobre a missão
picking <> packing

1.1 chegando na loja

Receber o celular que irá utilizar para a coleta de pedidos;
Realizar o seu cadastro no app separador ifood, utilizando apenas o
seu nome; e
Fazer um reconhecimento do layout da loja para entender o fluxo de
coleta de produtos junto com o líder ou supervisor;

Ao encontrar o líder ou supervisor da loja, você receberá as primeiras
instruções, que consistem em:

Por fim, faça perguntas e tire todas as dúvidas existentes antes do
início do picking packing, combinado?

Assim que você estiver pronto, sem dúvidas e com o celular em mãos,
será a hora de iniciar uma coleta de pedido!

Bora descobrir como fazer isso?

1.2 iniciando o pedido

Escolha um carrinho disponível;
Em todos os pedidos é obrigatório a utilização de uma sacola kraft.
Por isso, o primeiro passo é separar uma sacola kraft e nela escrever
as informações do pedido (número e nome);
Complemente com sacolas plásticas disponíveis no carrinho quando
necessário;
Organize o carrinho para facilitar o packing durante o picking.

No app separador ifood, você verá uma lista com todos os pedidos que
estão aguardando a coleta, sempre em ordem de prioridade. Escolha o
pedido mais urgente e inicie o picking packing.

Para iniciar a coleta:
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Ao iniciar a tarefa:
Realize a coleta dos produtos de acordo com a ordem em que eles
aparecem no aplicativo e não esqueça de ler o código de barras.

Lembre-se: durante o packing, distribua os itens similares nas
mesmas sacolas, separando itens congelados de outros produtos.

Os produtos solicitados no pedido aparecem no app em ordem de coleta
de acordo com o layout da loja. 

É muito importante que você tenha compreendido o layout da loja e a
ordem dos corredores durante a introdução à missão para que não haja
confusões ao decorrer da coleta de pedidos.

substituição de produto por semelhante; ou
cancelamento do item.

Durante a coleta, ao perceber que o produto solicitado está em falta,
confira no app as possibilidades existentes. 

O cliente indica previamente qual a ação a ser tomada: 

Em caso de dúvida, solicite ajuda de um colaborador da loja!

Ao se certificar sobre a indicação, cancele ou colete o produto
semelhante e continue o pedido.

1.3 ruptura

confira as sacolas e os itens coletados;
feche a sacola kraft com o adesivo ifood;
feche as sacolas plásticas com dois nós;
adesive as sacolas indicando quantas sacolas fazem parte do mesmo
pedido;
realize a expedição do pedido no app;
solicite o cupom fiscal a um funcionário da loja.

Ao final do picking, vá para o balcão finalizar o pedido. 

Para que a finalização seja bem feita:

1.4 finalizando o pedido
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Entregas que já serão expedidas:

Basta encontrar a prateleira identificada com um número igual ao
último número do pedido e colocar todas as sacolas do pedido juntas
nessa prateleira.

Entregas agendadas com tempo mais longo:

É necessário que, durante a espera pelo horário de entrega, esses
produtos sejam guardados na geladeira até a hora da entrega para o
motoboy.

Para que nenhuma sacola seja esquecida na geladeira, é necessário
deixar uma plaquinha de aviso na prateleira de expedição para lembrar-
se de buscar o produto na geladeira antes de entregar tudo ao motoboy.

Se houver brinde:

Você deverá grampear o cupom fiscal no brinde. 

Se não houver brinde:

Basta colocar o cupom fiscal dentro da sacola kraft.

Por fim, confira o último número do pedido e encontre a prateleira
correspondente para deixar o pedido pronto para coleta.

1.5 colocando o produto na prateleira

Assim que o motoboy chegar para retirar o pedido, confira o número do
pedido, o nome do cliente e a quantidade de sacolas. 

Solicite a saída do pedido para o motoboy, confira a tela do app dele
para garantir que houve a solicitação de entrega e pronto, é só
despachar o pedido!

Em caso de retirada pelo cliente, peça ajuda para um colaborador da
loja.

1.6 entregando o pedido para o motoboy
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separador

receberá um celular da loja para fazer a missão;
realizará seu cadastro com o auxílio do líder ou supervisor da loja.

No aplicativo é possível acompanhar e atualizar cada processo dos
pedidos feitos no ifood. 

Para utilizá-lo, é necessário um cadastro no seu nome. Não se preocupe,
você:

2tudo sobre o 
aplicativo

2.1 conhecendo o app

Toda a operação das missões picking do ifood é realizada por um
aplicativo próprio da rede: o app separador ifood.

Por isso, é muito importante conhecer mais sobre ele e dominar as
principais funcionalidades que ele oferece.

2.2 cadastro

2.3 login

Acesse seu perfil com as informações de usuário e senha criados junto
com o líder ou supervisor da loja.

A partir daqui, você já poderá ver os pedidos solicitados e realizar
picking packing.
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2.4 mensagens de erro

Sem conexão com a internet;
Sem permissão de acesso. Verifique com o responsável da loja;
Tivemos uma instabilidade. Por favor, tente entrar novamente;
Conta desvinculada. Fale com responsáveis para vincular sua conta
com a loja.

As mensagens de erro são avisos importantes sobre o app. 

Os avisos sempre aparecem na parte superior do app e podem ser:

Quando qualquer um destes avisos aparecer, procure um
colaborador da loja para lhe auxiliar.

2.5 tela inicial

Assim que seu acesso foi realizado, você irá se deparar com a tela inicial.

Nela você verá seu nome. Através dali é possível alterar a loja na qual se
está fazendo missão.  Também é na tela inicial que você encontra a lista
de pedidos aguardando coleta.

No app, os pedidos são ordenados de acordo
com o prazo de entrega. Quanto mais próximo
do horário de retirada, mais urgente é o pedido.

Ao lado de cada pedido, existe um contador
com o tempo restante para a finalização da
coleta.

Em “separar agora” estão os pedidos mais
urgentes.

Em “próximos pedidos” que devem ser
entregues mais tarde ou que possuem entrega
agendada para os próximos dias.
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iniciar separação; ou
cancelar o pedido

Quando houver um novo
pedido, aparecerá uma
notificação no app.

Para visualizar o pedido, basta
acessar o botão de “novos”.

Se o pedido já estiver em
separação, subirá uma
mensagem de aviso na tela
informando o responsável.

Caso a separação ainda não
tenha sido iniciada, haverá
duas opções:

Na barra inferior, existem três botões:

novos: pedidos que ainda não iniciaram a separação.

separação: pedidos que estão sendo separados.

expedição: pedidos que já foram separados e expedidos.

2.6 selecionando o pedido

Clique no botão de "iniciar a
separação" para começar a coleta de
produtos.

Ao iniciar a separação, o pedido
mudará de guia, indo para
“separação”.

No canto direito superior haverá um
cronômetro informando o tempo que
resta para a finalização do pedido. 
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A lista de itens comprados
pelo cliente fica disponível ao
iniciar a separação. Selecione
o item a ser separado para
iniciar.

Validar um produto:

Para validar um produto
selecionado, é necessário ler o
código de barras com a
câmera do celular, que será
habilitada automaticamente.

2.7 separando o pedido

Caso necessário, também é
possível validar o código
manualmente, digitando os
últimos 5 dígitos do código de
barras do produto.

Assim que o produto for
validado, é necessário confirmar
a quantidade de produtos. 

Basta confirmar a quantidade
encontrada de acordo com a
compra do cliente utilizando o
recurso de mais ou menos. 

Por fim, é só clicar em separar.
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2.9 seção dos produtos

Em produtos medidos por peso, é necessário sempre separar o peso
correto, conforme solicitado pelo cliente. Se o peso estiver muito abaixo
ou muito acima, o aplicativo não permitirá a continuação da coleta.

Assim que a separação for sendo feita, os itens ficam separados por
seções, as quais podem ser:

2.8 ajustes no pedido

Para desfazer a separação,
caso necessário, basta
clicar nos três pontinhos ao
lado do produto coletado a
ser desfeito e, em seguida,
clique em desfazer
separação.

Atenção, não é possível
desfazer a separação de
produtos vendidos por
peso.

pendente
itens que ainda não foram
separados

separados
itens que já foram localizados e
separados corretamente

cancelados
itens que foram removidos da lista

ocorrências
itens que tiveram ruptura e que
deverão ser trocados por outro
similar
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2.10 ruptura

Se não houver resposta em 10 minutos ou o cliente não aceitar
nenhuma das opções enviadas, o produto será removido do pedido.

Caso o cliente aceite a troca, você receberá uma notificação. O produto
selecionado entrará para a lista do pedido. Basta coletá-lo normalmente.

Significa que o cliente não quer nenhum tipo
de substituição por outro produto disponível. 

Para cancelar um item, basta clicar em
Cancelar Item, informar o motivo e confirmar.

A loja deve informar produtos
disponíveis para o cliente para que ele
escolha por qual substituir

Para sugerir similares, basta clicar em
“sugerir itens similares”, selecionar até 4
itens similares disponíveis para
substituição, confirmar as sugestões e
enviar para o cliente. Siga coletando os
outros itens. 

Ao fim da coleta, o aplicativo permitirá
que você faça o envio das sugestões
para o cliente. Confirme o envio das
sugestões de troca e aguarde a resposta
do cliente. 

cancelar item

sugerir itens similares

Ruptura é a falta de um produto a ser coletado.

Sempre que houver qualquer tipo de ruptura, procure imediatamente
o líder ou supervisor da loja. 

Após o direcionamento recebido, siga com as ações de acordo com as
situações abaixo:
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O cliente dá autonomia para realizar
a troca por outro produto disponível,
sem a necessidade de aprovação
prévia.

Ao clicar em substituir item, abrirá
uma aba com a lista de itens
similares. Selecione um dos produtos
e clique no botão “separar item”. Por
fim, colete o item normalmente.

O produto trocado ficará riscado da
lista, enquanto o item novo ficará
verde.

A substituição de uma ruptura deve ser feita de acordo com os produtos
pré selecionados pelo cliente.

Ao clicar em substituir item, abrirá
uma aba com a lista de itens pré
selecionada pelo cliente. 

Selecione um dos produtos e clique
no botão “salvar sugestão”. 

Colete o item normalmente.

O produto trocado ficará riscado da
lista, enquanto o item novo ficará
verde.

substituir item pelo cliente

trocas pré-selecionadas
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Ao finalizar a coleta dos produtos corretamente, é hora de exportar.

Para isso, basta clicar em “exportar e liberar para a expedição”.

Confirme a exportação, informando o número de sacolas secas e frias do
pedido.

Todos os pedidos exportados ficarão na guia “expedição”.

Descendo a tela, é possível ver a listagem de pedidos de acordo com o
tipo. 

2.11 exportar o pedido ao PDV

Chegamos ao fim!

Em caso de dúvidas, revisite o material e, durante uma
missão, sempre procure o líder ou supervisor de loja.
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