
Faça o Bem

Comendo Bem!



COM A GRADUAL RETOMADA EM SUA 
EMPRESA, COMO SERÁ A 

RESPONSABILIDADE SANITÁRIA COM O 
TIME EM RELAÇÃO AO COVID-19 PARA 

ALMOÇO?



Já parou para pensar que durante o trabalho no escritório, o 
simples fato de um funcionário ir almoçar será um momento de 

alta exposição ao contágio do novo Coronavírus?

Se você observar os locais e a forma como
estávamos acostumados a almoçar, há
grandes chances de contaminação, o que
pode colocar a vida de seus colaboradores
em risco.

Neste momento, queremos fazer você
refletir em como tornar o almoço dos seus
funcionários em algo prático, seguro e com
custo acessível.



A Eats for You, uma empresa inovadora que conecta pessoas que amam 
cozinhar, com quem deseja uma alternativa prática para fazer uma 

refeição segura, saudável e caseira de verdade .

Mais Segurança no Preparo
Cada cozinheiro, que chamamos carinhosamente de tios e tias, prepara os 

alimentos diariamente, dentro da sua própria casa, diminuindo drasticamente o 
manuseio dos alimentos, o que torna o nosso modelo de produção muito mais 

seguro, comparado ao processo de produção de um restaurante industrial e 
comercial.

Mais Saúde e Preço Justo
Nossas refeições são feitas com ingredientes frescos, preparados diariamente, com 

tempero caseiro.
As opções são completas e seu valor médio, em sua maioria, é inferior ao benefício

de refeição oferecido pelas empresas aos seus funcionários.

Impacto Social
Impactamos diretamente na geração de renda formal para muitas famílias que, 

do que nunca, neste momento, contam com a Eats for You e seus clientes.



NOSSO MODELO DE NEGÓCIO

Fornecedores:

Donas e Donos de Casa

da Região

Aplicativo:

Marketplace Gerenciado

Consumidor:

Foco almoço dias úteis

Entrega Eats:

Das 11:30 às 13:30 estará disponível no Ponto 

de Retirada

eatsforyou.com.br Ponto Eats



Formatos de Pontos Eats: Trailer/ Bike/ FoodCart/ Locker



Kit embalagem padronizado:

• Sacola biodegradável 
• Marmita térmica EPS reciclável
• Recipiente para salada reciclável
• Talheres recicláveis
• Guardanapo personalizado 
• 03 Lacres de segurança personalizados 



PARCERIAS EFETIVADAS

eatsforyou.com.br



FoodTrailer WT Morumbi Brooklin

FoodBike Edifício Castelo Branco Alphaville

FoodBike Torre Sul CENU Brooklin FoodBike Edifício Comolatti Av. Paulista

FoodBike Sede Nubank PinheirosFoodBike Parla Call Center Alphaville

Imagens de alguns dos pontos ativos



FoodBike em operação na sede
NETFLIX Brasil/ Alphaville SP
Desde Out 2018



Blindagem Legal

REGULAÇÃO

eatsforyou.com.br

Para que possa produzir para o Eats for You, as Donas e Donos de Casa devem se cadastrar como
MEI, desta forma, estão sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária das Prefeituras das cidades em
que atuamos ou viermos a atuar, como um estabelecimento convencional.



NÚMEROS

eatsforyou.com.br

2
Anos

+110mil
EATS

VENDIDOS

Mais de 55 toneladas 
produzidas

Gerando mais de 

R$ 1.2milhões

Em renda formal para 

donos e donas de casa



IMPACTO SOCIAL 
Registros de faturamento de algumas Donas e Donos de Casa em Operação

eatsforyou.com.br



Por ser uma inciativa inovadora, disruptiva e de alto impacto 
social, a Eats for You tem conquistando espaço nas grandes 

mídias.

IMPRENSA



eatsforyou.com.br
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APOIE ESTA IDEIA

eatsforyou.com.br

A Eats for You vai ajudar você a resolver a questão de controle da 
proliferação da COVID-19! 

Junte-se a nós!

Vamos conversar sobre o futuro da alimentação na sua empresa?

Fale comigo: 
Jonas

+55 11 96656.5445
jonas@eatsforyou.com.br
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