


A DECISÃO em se tornar um empreendedor é uma das grandes oportunidades de quem sonha em 
ter sucesso como empresário junto ao mercado nacional. Neste contexto optar por empreender 
sem experiência, ou vivência da competitividade do novo milênio, pode transformar sonhos em ex-
periência mal sucedida.
Segundo dados recentes da ABF – Associação Brasileira de Franchising, o Brasil é o segundo maior 
mercado mundial de franquias, ficando atrás apenas do gigantesco mercado norte americano. 

NEGÓCIO



A ABF Associação Brasileira de Franchising, aponta um constante crescimento no seu seguimento, 
com números virtuosos e significativos  em torno de 7 % ao ano. Somente no ano de 2017 os números 
ultrapassaram mais de 163 bilhões.   Sendo assim a TOP  FROZEN AÇAÍ, convida você a conhecer e 
fazer  parte da franquia mais TOP do Brasil, com o  know-how necessário para atender os mais  diver-
sos mercados existentes pelo Brasil a fora 



Com mais de 10 anos de merca-
do, TOP FROZEN AÇAÍ nos per-
mite ter a convicção que pode-
mos oferecer, uma grande 
oportunidade de negócios e 
transferência de nosso know 
how; tendo conosco, novos 
parceiros - empreendedores 
como franqueados.

Nossa expertise, adquirida ao 
longo dos anos, nos credencia 
a oferecer um modelo de fran-
quia: rentável, dinâmico e com 
forte apelo de consumo.

A Franquia mais Top do Brasil, 
hoje com 25 operações, parque 
fabril produtivo próprio e o 
compromisso de proporcionar 
a melhor experiência na 
compra e consumo de açaí 
Frozen, convida você a partici-
par desta oportunidade, se-
guindo os melhores padrões de 
qualidade e excelência em 
atendimento.       

NOSSA HISTÓRIA



Oferecer o melhor açaí 
como bebida frozen, 
com sabor inigualável; 
em um ambiente 
seguro proporcionando 
o encantamento de 
nossos clientes.

Proporcionar a melhor 
experiência de 
atendimento, através 
da capacitação e 
valorização de seus 
colaboradores.

- Paixão em servir;

- A empresa um patrimônio a 
preservar;

- Valorização e capacitação de 
nossos colaboradores;

- Agir com responsabilidade 
social e ambiental;

- Competência e qualidade 
técnica com comprometimento.

MISSÃO VISÃO VALORES



Ao longo de 10 anos de mercado, a TOP FROZEN AÇAÍ se consolidou no mercado amazonense com 
um produto de sabor inigualável o seu - açaí frozen; atrelada a seguir os melhores padrões técnicos 
de qualidade, juntamente com o espirito empreendedor e inovador, vem alcançando cada vez mais 
espaço.
Hoje estamos presentes em todas as regiões de Manaus, nos principais centros e pontos comerciais 
tais como: Shoppings Centers, Centros Universitários, Hipermercados e outros.

Acoplado a experiência e know-how adquiridos ao longo dos anos, sentimo-nos seguros em adotar 
como estratégia de crescimento o sistema, franchising; oferecendo aos seus franqueados consulto-
ria constante e ampla nas áreas operacionais, marketing e administrativas da franquia, buscando 
sempre aprimoramento da qualidade, inovação tecnológica, monitoramento da satisfação do con-
sumidor e de seus franqueados.

NOSSA FRANQUIA



TOP FROZEN EM NÚMEROS

Mais de 2.500.000 
copos vendidos/ano.

Mais de 160 toneladas de 
açaí processadas/ano.

Mais de 120 toneladas 
de acompanhamentos 

processados/ano.



QUIOSQUES LOJAS

UNIDADE MÓVEL

Atack Cidade Nova
Atack Alvorada
Atack Torres
Atack Coroado
DB Ponta Negra
DB Paraíba
DB Distrito
DB Nova Cidade
Aeroporto
Uai Shopping
Shopping Grande Circular
Shopping Cidade Leste
Shopping Via Norte
Shopping Studio5
Shopping Sumaúma
Academia Live Torres
Colégio La Salle
Faculdade Ciesa

LARGO DE SÃO SEBASTIÃO
PRAÇA DO LARANJEIRAS

LE BOM MARCHE - DOM PEDRO

3 UNIDADE MÓVEL EM EVENTOS





A Franquia TOP FROZEN AÇAÍ, A FRANQUIA MAIS TOP DO BRASIL possui o know-how necessário para 
atender os mais diversos mercados existentes, com soluções para diferentes tamanhos de negócio, 
adequando-se às necessidades de comercialização, investimento e gestão empresarial de cada 
franqueado.
Dispõe dos seguintes formatos para franquia nas modalidades de Quiosque, Loja e Totem para even-
tos.

MODELOS DE NEGÓCIO



UNIDADES FRANQUEADAS

Unidade Franqueada 
Baratão da Carne (Bola do Produtor)

Unidade Franqueada 
Nova Era (Torquato Tapájos) 

Unidade Franqueada 
Big Amigão (Av. das Torres) 



MIX DE PRODUTOS - LOJA

AÇAÍ WAFFLES SANDUICHES CREPIOCA

CAFÉ SMOOTHIES TAPIOCA SALGADOS



MIX DE PRODUTOS - QUIOSQUE

AÇAÍ AMENDOIM

FLOCOS DE ARROZ

GRANOLA BANANA EM CALDA MORANGO EM CALDA

CONDENSADO

CASTANHA

CALDA DE CHOCOLATE XAROPE DE GUARANÁ

TAPIOCA CEREAL DE CHOCOLATE



Nossos fornecedores e parceiros, foram escolhidos, seguindo rigorosos critérios de análise, 
desempenho e, sobretudo pautados na qualidade de seus produtos e insumos; atrelados a 
disponibilidade e longevidade. 

Acreditamos que a força de uma marca, se faz pela junção de interesses em ofertar produtos e 
serviços que exponham excelência e compromisso com nossos clientes.

FORNECEDORES E PARCEIROS
TOP FROZEN AÇAÍ



DIFERENCIAIS TOP FROZEN AÇAÍ
Produto de reconhecimento e valor mundial;

Alto índice de satisfação dos franqueados

Know-how operacional e de gestão de quiosques, lojas e 
Food Car ;

Produto reconhecido pela qualidade

Operação simples e moderna

Produto consumido por público de Todas as classes sociais 
e faixas etárias

Baixo custo operacional mensal

Treinamento continuado 

Inovação e criatividade

Suporte aos Franqueados

Maior Rede de vendas de açaí do Amazonas;

Credenciada a ABF Associação Brasileira de Franchising,

Excelência e uniformidade no atendimento.



OFERECEMOS
- Direito de uso da marca TOP FROZEN AÇAÍ;

- Suporte na escolha de ponto comercial;

- Assessoria na assinatura do contrato de locação;

- Disponibilização do projeto de programação visual personalizado; 

- Planejamento Financeiro e Estudo de Viabilidade Econômica;

- Acompanhamento de compras e pedidos de mercadorias;

- Acompanhamento e orientação da implantação;

- Start de loja;

- Treinamentos administrativo, comercial e de produtos;

- Apoio / acompanhamento à seleção inicial e treinamento de pessoal;

- Suporte inaugural e mensal em marketing;

- Exclusividade em sua área territorial e preferência para novas unidades em sua cidade ou região; 

- Manuais de Operação, transferência de know-how e do Franqueado;

- Consultoria Operacional.



COMO SE TORNAR UM FRANQUEADOR

Primeiro contato/
material de apre-

sentação

Envio de Questio-
nário de interesse 

franqueado

Envio de
documentação do 

candidato para 
análise economico 

financeira

Entrevista
com sócio -

proprietário da 
Franquia 

Envio de
circular de 

Oferta (COF)

Assinatura do
Pré-Contrato 
de franquia

Pagamento da
taxa de franquia

Assinatura
do Contrato de 

franquia

Escolha do 
ponto

comercial
Implantação



INVESTIMENTOS
TAXA DE FRANQUIA - R$ 20.000,00 

QUIOSQUE: A partir de R$ 80.000,00 O 

tamanho do quiosque é de 6m².

Totem: A partir de R$ 45.000,00 

LOJA: A partir de R$ 120.000,00. O ta-
manho da loja é de 25m².

FOOD CAR: A partir de R$ 85.000,00

ROYALTIES: R$ 1.700,00 a título de Taxa 

de Royalties, remuneração periódica 

pelo uso da marca e dos serviços efeti-

vamente prestados pela Franqueadora 

ao Franqueado.



MASCOTE



Com uma Fábrica de 2.000m2 em Manaus/AM e com uma produção de 4.000 toneladas por dia de 
açaí ORGÂNICO, tendo total controle da qualidade do fruto processado e distribuído para os franque-
ados. A originalidade e referência no sabor excepcional devem-se a Top Frozen, que produz todo o 
açaí de sua rede.

FÁBRICA TOP FROZEN AÇAÍ



EXPANSÃO
Gerente de Expansão: Marcelo Salum
Tel: (92) 99966 26 74
E-mail: expansaotopfrozen@gmail.com


