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SEJA UM FRANQUEADO DA REDE
DE AÇAÍ QUE MAIS CRESCE

EM BRASÍLIA E REGIÃO.

CONQUISTE SUA
INDEPENDÊNCIA
FINANCEIRA



QUEM
SOMOS?
O Açaí Official nasceu no seio de 
uma família empreendedora, 
adepta a uma alimentação 
saudável e que procurava um 
negócio com baixo investimento 
e alta lucratividade.

Um negócio que não tomasse 
todo o tempo, permitindo levar 
uma vida social saudável, praticar 
esportes e desfrutar do lazer e 
dos prazeres da vida.



NOSSOS
VALORES

Vender o melhor produto a
um preço justo.

HONESTIDADE

Com os nossos clientes e
colaboradores.

RESPEITO E
CORDIALIDADE

Para alcançar o sucesso de
ambos.

CONFIANÇA E 
PARCERIA



MERCADO DO AÇAÍ
EM BRASÍLIA
Com a melhoria na qualidade de vida nos últimos anos, o 
brasiliense tem desenvolvido, cada vez mais, hábitos saudáveis, 
na alimentação e na prática de atividade física.

Com isso, o mercado de açaí e produtos naturais teve um 
crescimento vertiginoso, atraindo empresas com investimentos 
milionários para a abertura de franquias com o objetivo de 
atender a tal demanda.

A projeção é que este mercado cresça
mais de 100% nos próximos anos,
acompanhando o crescimento das
cidades, que seguem o ritmo acelerado.



MERCADO DO AÇAÍ
NO BRASIL
Em 2016 o açaí foi o produto de extração vegetal que mais gerou 
lucro no Brasil, superando a casa dos 500 milhões de reais.

Foram produzidas quase 300 mil toneladas, gerando 
aproximadamente 100 mil empregos diretos e indiretos.

Com o aumento crescente do consumo, a 
tendência é que a produção seja triplicada 
nos próximos anos, aquecendo ainda mais    
             o comercio de açaí.



APELO COMERCIAL DO AÇAÍ
BENEFÍCIOS À SAÚDE



POR QUE ABRIR UMA FRANQUIA
ACAÍ OFFICIAL?
Investir em um franquia do Açaí Official, empresa já consolidada
pela qualidade de seus produtos, traz segurança para quem 
deseja abrir um negócio que lhe garanta um lucro de até 300% e 
um rápido retorno do capital investido.

Aproveitamento de todo o Know How da empresa, adquirido 
ao longo dos anos.
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Vantagens e Garantias ao Franqueado
Suporte Completo

Produção própria
A rede Açaí Official possui sua própria fábrica onde são 
processadas as polpas da fruta, vindas diretamente do 
Pará. Isso garante a padronização e um estoque sempre 
pronto a atender ao franqueado.

Marketing
Contrato com agência de publicidade para a divulgação
da marca em todos os níveis, principalmente nas mídias 
sociais, garantindo um retorno imediato e consequente 
aumento das vendas.

Projeto Arquitetônico para sua
Loja ou Quiosque
Prático e moderno, que irá variar conforme o modelo de 
negócio escolhido.



Vantagens e Garantias ao Franqueado
Suporte Completo

Compras
Além do fornecimento do açaí e do cupuaçu, o Açaí Official 
garante ao franqueado o fornecimento de diversos 
complementos e materiais necessários, a um custo abaixo 
do mercado, melhorando sua lucratividade, além de evitar 
perdas desnecessárias.

Treinamento e padronização no atendimento
Todos os funcionários da rede passam por um rigoroso 
treinamento, afim de padronizarmos todos os procedimentos, 
tanto no atendimento quanto na montagem dos copos e 
demais itens do cardápio. A gentileza e a eficiência no 
atendimento são os nossos grandes diferenciais para 
conquistar cada vez mais clientes.

Sistema de Gestão
Sistema de gerenciamento e gestão padronizados, 
facilitando o controle e a fiscalização.

Aplicativos
Trabalhamos com os principais aplicativos de entrega, 
aumentando em até 100% o faturamento das lojas.



PERFIL DO
FRANQUEADO

Espírito Empreendedor e
Dinamismo

Facilidade de Relações
Interpessoais

Pessoa Alegre e Motivada

Seriedade e Profissionalismo

Pró Atividade e Confiança no
Negócio

Identificaçã do Segmento
de Alimentos Saudáveis

Disponibilidade Financeira
para Implantação e
Consolidação da Unidade

Perseverança



INVESTIMENTO
LOJA FÍSICA

Área Mínima - 30 metros²
Funcionários - 03
Capital para Instalação - R$ 35.000
Capital de Giro - R$ 5.000
Taxa de Franquia - R$ 85.000
Royalties - 5% somente após 12 meses
Taxa de Publicidade - 1% sobre o faturamento (mensal)
Retorno do Investimento - 12 meses

Total do Investimento - R$ 125.000 

Observação importante:
Os valores de investimento, tanto
para loja física quanto para
quiosques são aproximados
e variam conforme a
metragem e dimensões da
reforma a ser implementada
em cada ponto.



INVESTIMENTO
QUIOSQUE

Área mínima - 12 metros²
Funcionários - 02
Capital para Instalação - R$ 35.000
Capital de Giro - R$ 5.000
Taxa de Franquia - R$ 85.000
Royalties - 5% somente após 12 meses
Taxa de Publicidade - 1% sobre o faturamento (mensal)
Retorno do Investimento - 12 meses

Total do Investimento - R$ 125.000 

Observação importante:
Os valores de investimento, tanto
para loja física quanto para
quiosques são aproximados
e variam conforme a
metragem e dimensões da
reforma a ser implementada
em cada ponto.



NOSSO DIFERENCIAL
INCLUSO NA TAXA
DE FRANQUIA

Suporte completo na escolha do ponto
comercial e seleção de funcionários

Todo o treinamento ao franqueado e 
seus funcionários, para 

padronização de procedimentos no 
atendimento e montagem dos 

produtos, que será realizado em 
uma de nossas lojas

Toda a estrutura de marketing da 
marca Açaí Official, antes, durante e 

após a inauguração da loja

Projeto arquitetônico, escolha de 
materiais e acompanhamento 

integral da obra até a entrega da loja 
(trabalho conjunto com o 

franqueado)



NOSSO DIFERENCIAL
INCLUSO NA TAXA
DE FRANQUIA

Instalação do sistema de automação e 
gerenciamento padrão da rede

Espaço ao franqueado na 
participação de campanhas 

publicitárias, projetos e promoções 
implementadas na rede

Fornecimento inicial de todos os 
materiais necessários ao 

funcionamento da loja como açaí, 
cupuaçu, descatáveis, etc, até o 

limite de R$ 5.000 para lojas físicas e 
Quioques

Cadastro nos aplicativos de entrega 
utilizados pela rede

Exclusividade da atuação ao 
franqueado em sua região (variável 
conforme o número de habitantes)

Observação: As demais despesas como aluguel 
ou aquisição do ponto comercial, custos com a 
obra, aquisição de equipamentos entre outras 
correção por conta do franqueado, sob a 
supervisão de nossos consultores.



Venha fazer parte dessa

História de Sucesso

www.acaiofficial.com.br
instagram/acaiofficialdf
facebook/acaiofficialdf
atendimento@acaiofficial.com.br


