


















NOSSA MISSÃO







COMO FUNCIONA PARA OS 
USUÁRIOS



Os usuários encontrarão 
estabelecimentos próximos 
que possuam produtos não 

vendidos para comprar.

Podendo filtrar para 
encontrar os melhores 

estabelecimentos para a 
sua busca.

Encontre os melhores 
estabelecimentos a partir 

da sua geolocalização.

Selecione a opção 
disponível no restaurante 

escolhido.

Efetue o pagamento e 
Pegue a refeição escolhida 

no próprio 
estabelecimento.



COMO FUNCIONA PARA OS 
ESTABELECIMENTOS

Alguns de nossos 
estabelecimentos parceiros:













JUNTOS, ESTAMOS FAZENDO A DIFERENÇA

Refeições Salvas

Downloads

Empresas Parceiras +10 estabelecimentos cadastrados

+200 downloads

+300 refeições vendidas



NOSSO TIME

CARLOS
CEO

Aplicar todo 
conhecimento 
adquirido ao longo 
de diversos estudos e 
áreas de 
conhecimento, 
devolvendo todo 
investimento das 
pessoas em mim, 
possibilitando a 
Transformação do 
modus operandi da 
sociedade para a 
Sustentabilidade 
completa a partir 
das suas 
necessidades, suas 
dores e seu 
inconformismo.

RAQUEL
Diretora de Negócios

Motivada a achar 
soluções 
sustentáveis para as 
falhas de mercado 
no setor de 
alimentação e 
agricultura, resolvi 
trazer mais de 8 anos 
de experiência 
internacional em 
inovação e negócios 
sustentáveis de volta 
à minhas raízes, 
co-fundando o Food
Flow onde toda a 
minha jornada 
começou: Brasília.

IGOR
Diretor de Marketing

Apaixonado por 
inovação, entusiasta 
IoT e imerso no 
universo startup. 
Estudar a forma que 
o público digital do 
Food Flow se 
interessa pelo 
movimento contra o 
desperdício de 
alimentos é o que me 
motiva a explorar, 
cada vez mais, o flow. 
O que facilita ainda 
mais criar 
experiências para o 
usuário por meio de 
um estudo imersivo 
no design de 
aplicativos.

LETHICIA
Diretora Corporativa

Sou apaixonada por 
impacto social. Cuido 
das operações 
diárias e da redação 
de conteúdo. Motivar, 
transformar e buscar 
estratégias é o que 
faço pelo Food Flow.

MARIANA
Diretora de Vendas

Movida por propósito 
e paixão, não vou 
descansar até ter 
espalhado o Food
Flow pelos 
estabelecimentos de 
Brasília.

ARETHA
Embaixadora

Ativista e engajada 
em questões 
socioambientais, 
vejo a comunicação 
como a principal 
ferramenta para 
estabelecer 
parcerias, criar redes 
e compartilhar 
grandes ideias, como 
o Food Flow.

DAVID
Diretora de T.I.

Programador, 
desenvolvedor de 
sistemas sênior com 
experiência em 
empresas de 
diferentes porte e 
agora com a 
oportunidade de 
colocar a tecnologia 
a serviço da redução 
do desperdício de 
comida. 




