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Aquiles

Sucesso
na

Europa
e em

diversos
continentes

agora
no Brasil !



Nossas
Histórias!



A História
Fish and Chips!

Na metade do século XIX os britânicos tiveram
um rápido desenvolvimento da pesca, e passaram
a praticá-la com rede de arrasto no mar do norte.
Os peixes capturados de menor valor começaram

a ser comercializados nas regiões do interior do país.
O peixe era então empanado, frito e vendido embrulhado 

em folhas de jornal e acabou se tornando um modo
de alimentação barato e rápido entre a classe

operária da época.
Ao mesmo tempo no norte da Inglaterra começaram 

a ser comercializadas as batatas fritas.
Não se sabe com certeza em qual momento

os produtos foram combinados e acabaram se
tornando uma grande indústria e comércio

de peixes com batatas fritas existe até
hoje no Reino Unido.



Nossa História!
Tudo começa com uma bela história,

melhor ainda quando isso parte
de uma superação.

Fundador da FiChips, Hermes estava desempregado
e com problemas em uma das pernas.

Sem perspectivas de voltar tão cedo ao mercado de
trabalho teve sua visão de empreendedor ao folhar

antigas fotos de uma viagem a Londres.
Nasceu então a FiChips, o primeiro fastfood de

peixe frito com batatas do Brasil.
Devido à sua dificuldade de andar, Hermes decidiu

levar esta novidade ao mercado em forma
de FoodTruck o que ainda era inédito.

Em uma Mini Van e com um manequim vestido
de guarda real, Hermes uniu o Reino Unido ao Brasil

e ganhou as ruas de São Paulo.
As idéias quê deram início ao seu negócio

de sucesso, acabaram incentivando centenas
de pessoas que hoje também vivem do mercado de

comida de rua, e rendeu destaque na mídia tornando-se
 uma das 11 empresas mais inovadoras

no ramo de alimentação.



Empreendedorismo
de Sucesso!

Com as atividades iniciadas em 2013,
hoje a FiChips é o único a oferecer a culinária
inglesa na modalidade Food Truck, no Brasil.

O delicioso prato típico do Reino Unido
servido com filé de peixe empanado,

batatas fritas e molho tártaro, continua
sendo um sucesso.

Com ótimo atendimento e comida de qualidade,
hoje a FiChips Food está presente nos maiores

eventos de São Paulo, sempre atendendo nossos
“Reis” e “Rainhas” (clientes) da melhor forma.
Nosso cardápio também se ampliou e muita

coisa já aconteceu nestes anos, conheça 
agora um pouco de nossa trajetória.



O Projeto Franquia!
A FiChips Food, está lançando no mercado

seu projeto de Franquias, e com ele a
oportunidade para muitas pessoas
realizarem o sonho de empreender.

O Projeto abrange todo o territorio nacional com
uma projeção conservadora de 20 franquias

para o periodo de um ano.
Pensamos em um empreendimento
que pudesse atingir pessoas como

você, quê quer ter seu próprio negócio e com um
diferencial de produto e mercado, agregado de

 uma marca consolidada e que caiba no seu bolso.



Novidade!
FiChips Food em

04 Versões!



Versão 1
Food Truck

Para você que é fã de um belo Food Truck,
a FiChips Food escolheu o melhor custo

beneficio do mercado. 
Já vem completo, todo equipado, 

obedecendo não só as leis de comida de rua, 
mas os padrões de montagem

e higiene exigidos pelo mercado de alimentação!



Versão 2
Mini Food Truck

Para você que quer um Food Truck, mas com 
um capital menor de investimento, a opção 

Mini Food Trucker, será equipado obedecendo 
não só as leis de comida de rua, mas os padrões 
de montagem e higiene exigidos pelo mercado 

de alimentação!



Versão 3
Food Trailer

A grande vantagem do Food Trailer é que seu 
carro de passeio fica liberado para suas

atividades pessoais, o Food Trailer em termos
de espaço, compete com o Food Truck,
mas com um investimento bem menor.

Será equipado dentro  dos padrões
FiChips Food e obedecendo não só as
leis de comida de rua, mas os padrões

de montagem e higiene exigidos
pelo mercado de alimentação!



Valores estimados
de investimento
Modelos Truck



FOOD TRUCK MINI FOOD FOOD TRAILER

Modelo do veículo Ducato, Foison e 
outros

Towner/Hafei, 
Motocar,TukTuk e 
outros

Trailler

Custo médio do veículo R$35.000,00 à 

R$99.000,00

R$15.000,00 à 

R$25.000,00

O valor da adaptação 

já inclui o trailler

Taxa de Franquia R$ 40 mil reais R$ 40 mil reais R$ 40 mil reais

Adaptação do Veículo R$35.000,00 à 

R$65.000,00

R$20.000,00 à 

R$35.000,00

R$30.000,00 à

R$42.000,00

Estoque de Insumos inicial R$ 7 mil reais R$ 7 mil reais R$ 7 mil reais

TOTAL INICIAL R$122.000,00 à 

R$189.000,00

R$82.000,00 à 

R$107.000,00

R$77.000,00 à 

R$89.000,00

Royal�es mensais R$ 500 reais R$ 500 reais R$ 500 reais

Taxa Publicidade mensal R$ 300 reais R$ 300 reais R$ 300 reais

Capital de Giro R$ 5 mil  reais R$ 5 mil  reais R$ 5 mil  reais

Margem de Lucro 22 a 27% 22 a 27% 22 a 27%

Faturamento médio mensal R$52.000,00 R$38.000,00 R$41.000,00

Retorno do Inves�mento 18 a 24 meses 18 a 24 meses 18 a 24 meses



Grande Novidade!
Loja Física Compacta

e Delivery



Versão 4
 Loja Física/Delivery
Para você que quer ter um ponto fixo,

a FiChips pensou em um negócio
enxuto, a partir de 12 m²,

baixíssimo custo de implantação,  
obedecendo todos os padrões de
montagem e higiene exigidos pelo

mercado de alimentação!



Valores estimados
de investimento

Modelo Loja



Modelo

Área

Instalação e Equipamentos

Estoque de Insumos inicial

Taxa de Franquia

TOTAL INICIAL

Royal�es mensais

Taxa Publicidade mensal

Capital de Giro

Margem de Lucro

Faturamento médio mensal

Retorno do Inves�mento

LOJA de Rua, Shopping, Aeroportos, 

Centros Comercias, Áreas de Conveniência, etc

12 a 35 m²

R$119.000,00

R$ 10 mil reais

R$ 40 mil reais

R$ 169.000,00

R$ 1.000,00

R$ 300 reais

R$ 16.000,00

22 a 27%

R$55.000,00

18 a 24 meses



Qual o segredo do
Sucesso do Cardápio

da FiChips Food?



Ingredientes de primeira qualidade

Tudo sempre fresquinho!

Sabor inigualável 

Preços justos

Excelente Atendimento

Sem perdas de alimentos

E o mais importante... 

Tudo feito com muito carinho!



É comida de verdade!
Saudável, nutritiva 

e deliciosa!!!



A PRIMEIRA DO BRASIL

SINCE 2013

Sucesso na Europa

e em diversos

continentes agora

no Brasil !

Fish and Chips

Fish and Onion

Churros Europeu

Onion and Chips

Onion

Fritas

Porções

Sobremesa

Nutella
Doce de Leite

R$12,00

R$15,00

R$15,00

R$20,00

R$25,00

R$25,00

Acompanha Fritas
ou Onion Rings

London Burguer
Monte o seu BurguerDelicioso Pão Brioche

 Burguer 

com

de
Fraldinha 150g e
tudo mais que você

escolher!

Cheddar
Prato

Mussarela
Gorgonzola

Cream Cheese

Cebola Roxa

Alface Americana

Cebola Caramelizada

Onion Rings
Tomate

Pepino
Bacon

Batata Recheada

FiChips Potato

R$28,00

Frango Carne Seca Calabresa

Cheddar
Prato

Mussarela
Catupiry Cream Cheese

Presunto Bacon

Parmesão

R$22,00

A tradicional porção de

tiras de filé de peixe

empanado + batatas

fritas especiais
+ 1 molho+ temperosà sua escolha.

Porção de tiras de filé de

peixe empanado 
+ Anéis de cebola
+ 1 molho+ temperosà sua escolha.

Porção de Anéis de cebola

empanadas+ batatas fritas
especiais+ 1 molho+ temperosà sua escolha.

Porção de deliciosos

Anéis de cebola
empanadas+ 1 molho+ temperosà sua escolha.

Porção da batatas fritas

corte especial
+ 1 molho+ temperosà sua escolha.

FiChips Salad

Nossos Molhos e Temperos
Cheddar

Catupiry

Cream Cheese

Billy

Tártaro

Orégano Alecrim
Queijo Ralado

R$15,00

A Salada mais
pedida + 1 molho
+ temperosà sua escolha.

Shepherd’s Pie
Delicioso Escondidinho inglês,

feito com carne de costela moída e legumes, coberto

com purê de batatas e gratino no forno.

Bebidas
R$28,00

Água_________________________R$ 4,00

Suco_________________________R$ 5,00

Refrigerante__________________R$ 5,00

Chá Gelado___________________R$ 5,00

H2O__________________________R$ 5,00

Cerveja Budweiser___________R$ 7,00

Cerveja Heineken____________R$ 7,00

Temos Cervejas Especiais_____Consulte

É PROIBIDA A VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS.

Porção de delicioso

churros europeu 
+ Canela+ Açúcar+ Topping à sua escolha.

Pizza 4 Queijos

Nosso
Cardápio
Principal!



Nosso
Cardápio

Executivo!



Importante
Parceria!



FiChips possui uma parceria com a
maior industria de Batatas

da América Latina, A Bem Brasil. 
Atualmente são 2 fábricas em Minas Gerais. 

Esta parceria contempla todo nosso
conjunto de operações.

Todos nossos Food Trucks,
Loja Shopping e Delivery utilizam produtos

exclusivos da marca BemBrasil.



FiChips em
Eventos e

nas Mídias!



FiChips em eventos
Fechados e Abertos

                 
Buffets/Feiras/Eventos

Corporativos/Casamentos/Festas em Geral

Feiras Gastronômicas/Shows/
Espetáculos/Grandes Avenidas.

 



FiChips Food na Mídia 
                 

Confira os links das matérias em nosso site:
www.fichips.com



FiChips Food na Mídia 
                 

Confira os links das matérias em nosso site:
www.fichips.com



FiChips Food em 2014
foi considerada uma

das 11 empresas que mais
inovaram no ramo de

alimentação no
Brasil pela Revista PEGN.



Caminho percorrido
para trazer a você

um dos empreendimentos
que reúne os mais

importantes 
fatores de sucesso

de um negócio!

Caminho percorrido: 
Muito amor e dedicação 
ao negócio

Exemplo em Comida de 
Qualidade e Acessível 
Sabor inigualável

Atendimento Acolhedor
Reconhecimento tanto 
do Público quanto da 
Mídia

Consagração da marca 
FiChips Food

2018
Food Truck
Mini Food
Food Trailer
Loja
Inicio da REDE DE 
FRANQUIAS

2013
Início 
FiChips 
Food

VENHA
FAZER PARTE
DESSE
SUCESSO!

2020
Dentro deste 
segmento, a maior 
rede de Franquias
do Brasil! 



Vantagens para
você Franqueado!



Uso da marca FiChips Food

Assessoria  em todas as fases

Projeto Arquitetônico para as instalações

da Loja Food Truck totalmente adaptado

e pronto para trabalhar

Manuais de Implantação, Operacional Técnico de

Cozinha, Administrativo e Financeiro, Marketing

Programa de Treinamento Teórico e Prático

Fornecedores Homologados

Fornecimento de Embalagens padronizadas, pratos,

talheres, uniforme

Consultoria de Campo

Apoio contínuo e permanente

Exposição na Mídia.

Transferência de todo o Know How 

Trabalhar com uma marca de sucesso que

transmite qualidade, e confiança!



Próximos
passos!

1- Entre em 
contato com 

nosso 
departamento 
de expansão

2- Preencha o 
Formulário de 

Cadastro

3- Agende 
Reunião 

Presencial 

4- Receba COF 
e Contrato 
para sua 
análise

5- Reunião

esclarecer 
dúvidas

6- Assinatura do 
Contrato e 

Pagamento da 
Taxa de Franquia 7- Entrega dos 

Manuais

9- Processo de 
Implantação 

da sua 
Franquia

10-
Inauguração da 
sua Franquia. 
Previsão 30 a 

60 dias

8-
Agendamento 

de 
Treinamentos 

Sucesso!

Início



Departamento
de Expansão               

Para adquirir uma de nossas franquias,
acesse os contatos abaixo:

Neca Fernandes

+ 55 11 98611-1103 WhatsApp
necafernandes31@gmail.com

skype: necca.fernandes


