
HÁ MAIS DE

15 ANOS 
SERVINDO O MELHOR DO

FAST HEALTH EM BRASÍLIA.



Desde 1999 no mercado de 
açaí e produtos naturais.

Referência nas áreas que atua.

Crescimento orgânico de 
vendas por loja.

Manutenção de pontos de 
venda e abertura de novos.

Sinônimo de agilidade, preço 
baixo e padrão em produtos.

HISTÓRIA



O MERCADO NATURAL NO BRASIL

09%3583%

de crescimento
nos últimos 
cinco anos

Bilhões de dólares 
movimentados
ao ano no Brasil

dos brasileiros dizem
que saúde e nutrição são 

prioridade em sua vida



A MAIS ANTIGA
REDE DO FAST HEATLH
EM BRASÍLIA

AMAMOS O QUE
FAZEMOS E PROCURAMOS

QUE TAMBÉM O FAÇA

Mix de produtos
Compomos nosso cardápio  
analisando variações de produtos 
por quantidade de insumos, nos 
tornando capaz de ter excelente 
mix com baixo custo de estoque.

Natural é
estilo de vida

Cada insumo importa, a    
origem é fundamental e 

oferecemos o melhor aos 
nossos colaboradores por 

acreditarmos na energia que se 
coloca no alimento servido.

Evoluir, evoluir
e evoluir

Reconhecemos nossas virtudes e 
trabalhamos para dirimir nossos erros, por 

isso nos tornamos uma empresa inovadora 
e de alta capacidade de mudança.

Padronização
Fornecedores certificados, equipe 
treinada à exaustão e foco nos processos 
diminuem perdas e auferem a qualidade 
que o cliente espera.

Não é por acaso. O 
sucesso vem de muito 
trabalho, mas além de 
arregaçar as mangas 
também focamos  em 
resultados a partirde 
análises minuciosas de



SEJA UM FRANQUEADO

Avaliação de perfil
do candidato

Maquinário e
fornecedores
homologados

Rápido processo
de aprovação

Central de produção
e distribuição

Receitas secretas
e autorais

Avaliação de
ponto e praça

Suporte e treinamento
na implantação



MIX ÚNICO E SEM POSSIBILIDADE CÓPIA 
(receitas secretas)



SEJA UM FRANQUEADO

OS CLIENTES
ESTÃO DIZENDO

Amei, super gostoso o suco 
maravilhoso e o atendimento 

otimo super rapidinho.

Thayza Melo Brito
Tudo de bom na fast 

nature....açaí e crepes de alto 
nível.... Parabéns

Luiz Hoeckele
Tem o melhor Açai da 

cidade e crepes 
maravilhosos!

Ana Paula Felix Doreia



PROJETO
LOJA 
MODELO



INVESTIMENTO 
E RETORNO

FONTE LOJA DE RUA SHOPPING QUIOSQUE

Investimento em Loja

Taxa de Franquia

Royalties

Taxa de Publicidade

Faturamento Médio Mensal 

Margem de Lucro

Prazo Médio de
Retorno do Capital

Ticket Médio

Praça de Interesse

Média de Funcionários

Tamanho Mínimo da Loja



RODRIGO SENA
DIRETOR DE EXPANSÃO

+55 61 9 8112-1593
rodrigo@fastnature.com.br


