
1. Ache o PLAY STORE no seu celular. Clique no ícone.
2. Digite ifood no campo de busca na parte superior da tela da Play Store.
3. Procure ifood-delivery de comidas e clique sobre o texto.
4. Clique na marca do iFood.

5. Clique no botão verde onde estará escrito INSTALAR.
6. Espere seu celular baixar o aplicativo e clique no botão ABRIR.
3. Aguarde enquanto o aplicativo fica pronto.
4. Clique em Permitir para dar acesso à sua localização.
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Como instalar o app do            ?



9. Você agora precisa criar sua conta. Você pode usar sua conta Google (gmail).
10. Você pode criar uma conta usando sua conta do Facebook
11. Ou pode criar uma conta usando seu celular ou email.
12. Escolhi a opção E-MAIL, mas você pode escolher a opção que achar melhor.
13. Clique em E-mail.
14. Digite seu e-mail.
15. Aperte CONTINUAR para confirmar.

16. O iFood vai enviar um código com 4 dígitos para o seu email.
17. Abra seu email. Anote o código e digite no aplicativo.
18. Informe seu nome e sobrenome. Clique em continuar.
19. Informe seu celular com DDD (2 números) e clique em CRIAR CONTA.



20. No campo da lupa, digite sua rua.
21. Clique na opção que melhor corresponde à sua rua.
22. Informe o número do seu prédio ou da sua casa.
23. Clique em BUSCAR COM NÚMERO.

24. Sua localização vai aparecer no mapa. Clique em CONFIRMAR LOCALIZAÇÃO.
25. Informe algum complemento se necessário (EXEMPLO: apartamento).
26. Inclua um ponto de referência se quiser.
27. Para faciliar, salve esse endereço como CASA para pedidos futuros.
28. Clique em SALVAR ENDEREÇO.



29. Você pode usar a lupa para BUSCAR um restaurante ou item de sua preferência.
30. Você também pode usar uma categoria de busca como ENTREGA GRÁTIS.
31. Ou pode simplesmente navegar pela tela até escolher um restaurante.
32. Clique no restaurante de SUA PREFERÊNCIA.
33. Você será levado para a “página do restaurante”.
34. Role a tela para baixo até encontrar o prato que deseja. Clique no PRATO.

34. Veja que nesse caso o restaurante pede que você escolha entre as opções.
35. Role a tela para baixo e faça a sua escola, adicionando uma unidade (+).
36. Clique em ADICIONAR para confirmar seu pedido.
37. Agora escolha a forma de pagamento.
É uma boa hora de perder o medo de fazer pagamentos com seu cartão de crédito. 
Você não pode ir à uma agência sacar dinheiro durante a quarentena do coronavírus. 
Talvez seja bom guardar o dinheiro em espécie para outras emergências.



38. Se deseja pagar com cartão, clique em (+) ao lado de Cartão de Crédito/Débito.
39. Informe os dados do seu cartão.
40. Caso queira pagar em dinheiro, clioque em DINHEIRO.
41. Se você for precisar de troco, clique SIM.
42. Digite quanto de dinheiro você vai usar no pagamento.
43. Clique em confirmar.
44. O app vai calcular o troco automaticamente.

45. Antes de confirmar seu pedido, você pode rolar a tela para baixo para confirmar 
se está tudo certo.
46. Depois é só clicar em FAZER PEDIDO e esperar :)

Lembre-se de não ficar próximo, nem pegar na mão do entregador. Lave bem as mãos e descarte 
a embalagem utilizada no transporte. Lave as mãos novamente. De preferência, peça para o 
porteiro ou vizinho buscar seu pedido para você se você morar em um edifício.

ESCOLHA UMA OPÇÃO


