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sobre nós
responsabilidade da logística dos pedidos, Marcelo
decidiu que seria a hora de formatar a empresa para
franquias e expansão dos negócios, pois acredita
totalmente no seu potencial de crescimento e
expansão neste formato.
Destaca-se como diferenciais, que o Fast Chef
Delivery é uma franquia moldável e ﬂexível a vários
conceitos de serviço, tais como: Truck Food, Loja
Física To Go, Dark Kitchen, Loja em Shopping ou Loja
Container, ou seja, um negócio extremamente ﬂexível
no segmento que mais cresce na área de alimentação.
O Fast Chef Delivery surgiu em 2010, com a proposta
de proporcionar a conveniência de colocar uma
refeição de qualidade na mesa do cliente, onde ele
estivesse: em casa, no escritório, em um local
especíﬁco na rua, saindo dos tradicionais cardápios
dos restaurantes delivery da época que eram focados
na cozinha asiática e italiana.
Marcelo Rodrigues, criador da marca Fast Chef
Delivery, é administrador e gestor de negócios na área
de alimentação, com experiência de 32 anos na área,
tendo atuado da cozinha à gestão. Atualmente é
proprietário do Rice Restaurante há 16 anos e do Fast
Chef Delivery há 9 anos.
Com a chegada das plataformas e apps de
atendimento, tais como IFood, Uber Eats, Rappi, Loggi
entre outras, que chamaram para si a

Ao longo desses anos, trabalhamos diariamente
buscando aperfeiçoar e qualiﬁcar nosso atendimento
através de investimentos no nosso aplicativo e site de
pedidos próprio, melhorias das nossas embalagens,
atenção especial na segurança alimentar, treinamento
contínuo da equipe, investimentos em equipamentos,
e atenção permanente nas observações e
contribuições dos nossos cliente, visando sempre
qualiﬁcar o nosso atendimento.
A gestão das redes sociais é feita através de um
minucioso plano de comunicação anual, construído
entre nós e a agência que nos atende. Por ser um
negócio virtual temos especial atenção nas nossas
inúmeras ações nas redes sociais, buscando sempre
inovar e dialogar com os nossos seguidores e
trabalhando sempre para atrair novos seguidores e
futuros clientes.
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Principais Serviços
e Produtos
O Fast Chef Delivery oferece diversos tipos de culinárias
dentro do escopo de alimentação, no intuito de atender à
necessidade e o estilo do cliente. Alguns dos pratos
comercializados são:
FRUTOS DO MAR
CAMARÃO BERCY
MOQUECA DE CAMARÃO
PEIXE GRELHADO A BELLE MEUNIÉRE
FILÉ DE SALMÃO GRELHADO
CARNE
CARNE DE SOL ACEBOLADA
FILET MIGNOM AO MOLHO MADEIRA
MIOLO DE ALCATRA GRELHADO
PICANHA GRELHADA
ESTROGONOFE DE CARNE
FRANGO
FRANGO GRELHADO
FRANGO THAI COM QUINOA
ESTROGONOFE DE FRANGO
SUINO
BISTECA SUÍNA ACEBOLADA
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO MERCADO, NÓS OFERECEMOS
A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:
Consultoria permanente.

Treinamento inicial completo.

Atualizações de treinamentos
da equipe.

Visitas periódicas para
acompanhamento e orientação
do franqueado.

Recebimento dos manuais
completos de franquia.

Indicação de fornecedores
credenciados.

Suporte diário (inclusive ﬁnais
de semana) para total
tranquilidade do franqueado.

Apoio de marketing,
administrativo e vendas.
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MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO DA Fast Chef
Delivery NA SUA CIDADE
Food Truck

Fast Chef

Modelo de negócio voltado para a utilização
dos Caminhões de Comida, modelo móvel.

Loja adaptada para shopping, modelo de rua,
rodoviárias. Atendimento presencial por meio
de salão e delivery.

Fast Chef To Go

Dark Kitchen

Modelo padrão da Fast Chef Delivery, um
espaço exclusivo para delivery. Sem salão,
com cozinha e balcão de atendimento, com a
opção do cliente buscar na loja.

Modelo de negócio exclusivo de delivery, a qual
o cliente não deve se preocupar com a
localização, podendo inclusive utilizar cozinha
compartilhada.

Container
Modelo com a utilização de Containers para
pontos de supermercado, estacionamento
entre outros.
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Estrutura de comercialização
Dark Kicthen
Metas comerciais

Estrutura de comercialização

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o
molde oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento,
conforme segue abaixo.

A equipe da unidade deve ser constituída por 5 membros, sendo
alguns contratados via CLT outros com contrato em regime
intermitente via CLT (folguistas) e/ou prestadores de serviço.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito,
grosso modo, da seguinte forma:

Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no
serviço e na entrega do produto, essa é a quantidade ideal de
colaboradores para que se garanta também os dias de folga, além
do mínimo conforto necessário aos mesmos.

R$ 720.000,00* / 12 meses = R$ 60.000,00 por mês
Com uma tendência de aumento de faturamento por ano.

Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual
unidade, é possível que este número de funcionários venha a
aumentar, ou até diminuir.

*Valor bruto.

mODALIDADE E TAXAS

CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E
PRESTADORES DE SERVIÇO

Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores
estimados (com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão
variar em função do tamanho do ponto e do potencial da unidade.

QUANT.

CARGO / FUNÇÃO

Estimativa para uma unidade de 40m²

02

Auxiliar de Cozinha

R$ 1.000,00

01

Cozinheiro

R$ 1.500,00

01

Gestor Operacional

R$ 1.200,00

Obra

R$ 15 MIL

Equipamentos

R$ 30 MIL

Outros

R$ 11.650 MIL

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)
Taxa Inicial de Franquia (TIF)
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

R$ 15.5 MIL
R$ 15 MIL

CUSTO

* A estrutura de pessoal (equipe) descrita se refere a cada
turno de trabalho.

R$ XXX MIL

Royalties mensais:

5% (sobre o faturamento bruto)

Taxa de Publicidade:

1% (sobre o faturamento bruto)
11

Dark Kitchen COZINHA PRÓPRIA - Faturamento: R$ 60 mil
DESCRIÇÃO
MERCADORIA (11%)
13º SALÁRIO
ÁGUA
ALUGUÉIS
COMBUSTÍVEL E DESPESA C/VEÍCULO
COMISSÕES APLICATIVOS (23%)
CONSERTOS E REPAROS
DESCARTÁVEIS
FGTS
GÁS
INSS
INSS DÉCIMO TERCEIRO
IPTU
LUZ
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA
ORDENADOS
PRÓ-LABORE
PUBLICIDADE
SERVÇOS TÉC. CONTRATADOS
SIMPLES (6%)
TARIFAS BANCÁRIAS
TELEFONE
VALE TRANSPORTE
ROYALTIES (5%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
TOTAL CUSTO
RESULTADO

CUSTO
R$ 6.600,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 4.000,00
R$ 120,00
R$ 13.800,00
R$ 200,00
R$ 1.240,30
R$ 486,00
R$ 400,00
R$ 516,38
R$ 120,00
R$ 220,00
R$ 1.200,00
R$ 50,00
R$ 650,00
R$ 6.075,00
R$ 1.500,00
R$ 1.050,00
R$ 998,00
R$ 3.600,00
R$ 120,00
R$ 160,00
R$ 800,00
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 48.405,00
R$ 11.595,00

Ÿ

A projeção do DRE dos demais Modelos, será feita caso a caso, dependo da região
onde será instalado, levando-se em conta determinados itens especíﬁcos.

Ÿ

Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 19%, o que mostra o
ótimo potencial do negócio. Obviamente considera-se este faturamento para uma
unidade madura. Para isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da
inauguração.

Ÿ

Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 12-24 meses.

Dark Kitchen COZINHA COMPARTILHADA - Faturamento: R$ 60 mil
DESCRIÇÃO
MERCADORIA (11%)
13º SALÁRIO
ÁGUA
COMISSÕES APLICATIVOS (23%)
CONSERTOS E REPAROS
DESCARTÁVEIS
FGTS
GÁS
INSS
INSS DÉCIMO TERCEIRO
LUZ
MATERIAL DE LIMPEZA
ORDENADOS
PRÓ-LABORE
PUBLICIDADE
SIMPLES (6%)
TARIFAS BANCÁRIAS
TELEFONE
VALE TRANSPORTE
ROYALTIES (5%)
TAXA DE PUBLICIDADE (1%)
TOTAL CUSTO
RESULTADO

CUSTO
R$ 6.600,00
R$ 192,00
R$ 500,00
R$ 13.800,00
R$ 200,00
R$ 1.240,30
R$ 184,00
R$ 400,00
R$ 195,0
R$ 16,30
R$ 1.200,00
R$ 650,00
R$ 2.300,00
R$ 3.600,00
R$ 1.050,00
R$ 3.600,00
R$ 120,00
R$ 160,00
R$ 600,00
R$ 3.000,00
R$ 500,00
R$ 40.107,60
R$ 19.892,40

Ÿ

A projeção do DRE dos demais Modelos, será feita caso a caso, dependo da região
onde será instalado, levando-se em conta determinados itens especíﬁcos.

Ÿ

Não estão na projeção valores de IPTU / Aluguel dentre outras despesas relacionadas.

Ÿ

Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 33%, o que mostra o
ótimo potencial do negócio. Obviamente considera-se este faturamento para uma
unidade madura. Para isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da
inauguração.

Ÿ

Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 12-24 meses.
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Food Truck

Fast Chef

mODALIDADE E TAXAS

mODALIDADE E TAXAS

Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados
(com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função
do tamanho do ponto e do potencial da unidade.
Trailer
R$ 60 MIL
Equipamentos
R$ 35.5 MIL
Outros
R$ 11.650 MIL
Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)
R$ 15.5 MIL
Taxa Inicial de Franquia (TIF)
R$ 15 MIL
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO
R$ XXX MIL
Royalties mensais:
5% (sobre o faturamento bruto)
Taxa de Publicidade:
1% (sobre o faturamento bruto)

Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados
(com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função
do tamanho do ponto e do potencial da unidade. Estimativa: 80m²
Obra
R$ 51 MIL
Equipamentos
R$ 45 MIL
Outros
R$ 11.650 MIL
Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)
R$ 25.5 MIL
Taxa Inicial de Franquia (TIF)
R$ 20 MIL
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO
R$ XXX MIL
Royalties mensais:
5% (sobre o faturamento bruto)
Taxa de Publicidade:
1% (sobre o faturamento bruto)

Estrutura de comercialização

Estrutura de comercialização

A equipe da unidade deve ser constituída por 4 membros, sendo alguns
contratados via CLT outros com contrato em regime intermitente via CLT
(folguistas) e/ou prestadores de serviço.
Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na
entrega do produto, essa é a quantidade ideal de colaboradores para que se
garanta também os dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos
mesmos.
Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual unidade, é
possível que este número de funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

A equipe da unidade deve ser constituída por 7 membros, sendo alguns
contratados via CLT outros com contrato em regime intermitente via CLT
(folguistas) e/ou prestadores de serviço.
Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na
entrega do produto, essa é a quantidade ideal de colaboradores para que se
garanta também os dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos
mesmos.
Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual unidade, é
possível que este número de funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

QUANT.

CARGO / FUNÇÃO

QUANT.

CARGO / FUNÇÃO

02

Auxiliar de Cozinha

R$ 1.000,00

04

Auxiliar de Cozinha

R$ 1.000,00

01

Cozinheiro

R$ 1.500,00

01

Cozinheiro

R$ 1.200,00

01

Caixa / Motorista

R$ 1.200,00

01

Recepcionista / Caixa

R$ 1.200,00

01

Garçom

R$ 1.000,00

CUSTO

* A estrutura de pessoal (equipe) descrita se refere a cada turno de trabalho

CUSTO

* A estrutura de pessoal (equipe) descrita se refere a cada turno de trabalho
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Fast Chef To Go

Container

mODALIDADE E TAXAS

mODALIDADE E TAXAS

Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados
(com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função
do tamanho do ponto e do potencial da unidade.
Obra
R$ 15 MIL
Equipamentos
R$ 30 MIL
Outros
R$ 11.650 MIL
Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)
R$ 15.5 MIL
Taxa Inicial de Franquia (TIF)
R$ 15 MIL
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO
R$ XXX MIL
Royalties mensais:
5% (sobre o faturamento bruto)
Taxa de Publicidade:
1% (sobre o faturamento bruto)

Foram deﬁnidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados
(com exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função
do tamanho do ponto e do potencial da unidade. Estimativa: 80m²
Container
R$ 45 MIL
Equipamentos
R$ 35.5 MIL
Outros
R$ 11.650 MIL
Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)
R$ 15.5 MIL
Taxa Inicial de Franquia (TIF)
R$ 30 MIL
INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO
R$ XXX MIL
Royalties mensais:
5% (sobre o faturamento bruto)
Taxa de Publicidade:
1% (sobre o faturamento bruto)

Estrutura de comercialização

Estrutura de comercialização

A equipe da unidade deve ser constituída por 5 membros, sendo alguns
contratados via CLT outros com contrato em regime intermitente via CLT
(folguistas) e/ou prestadores de serviço.
Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na
entrega do produto, essa é a quantidade ideal de colaboradores para que se
garanta também os dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos
mesmos.
Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual unidade, é
possível que este número de funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

A equipe da unidade deve ser constituída por 4 membros, sendo alguns
contratados via CLT outros com contrato em regime intermitente via CLT
(folguistas) e/ou prestadores de serviço.
Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na
entrega do produto, essa é a quantidade ideal de colaboradores para que se
garanta também os dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos
mesmos.
Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma eventual unidade, é
possível que este número de funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

CARGOS E FUNÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇO

QUANT.

CARGO / FUNÇÃO

QUANT.

CARGO / FUNÇÃO

03

Auxiliar de Cozinha

R$ 1.000,00

02

Auxiliar de Cozinha

R$ 1.000,00

01

Cozinheiro

R$ 1.500,00

01

Cozinheiro

R$ 1.500,00

01

Recepcionista / Administrativo

R$ 1.200,00

01

Caixa

R$ 1.200,00

CUSTO

* A estrutura de pessoal (equipe) descrita se refere a cada turno de trabalho

CUSTO

* A estrutura de pessoal (equipe) descrita se refere a cada turno de trabalho
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Seja um franqueado de sucesso
na gastronomia.
contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606

www.fastchef.com.br
Fast Chef Delivery

@fastchefdelivery

