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"Segmento de alimentos 
saudáveis movimentou R$92,5 
bilhões em 2017 e deve crescer 

3% ao ano até 2022"
Fonte: EXAME



História da OCa
A Oca iniciou suas operações em Junho de 2018, num quiosque de 8m² a partir de 
uma vontade antiga dos sócios Bernardo e João em empreender.

A ideia sempre foi de abrir uma lanchonete saudável, mas com açaís self service e 
salgados fit. Mas, quando iniciamos a concepção do negócio, percebemos que existia 
um espaço bem interessante no mercado, para vender lanches saudáveis com um 
pouco mais de requinte, gormetizados e saborosos. Foi a partir desse insight que 
sugiram as nossas cumbucas, tapiocas coloridas, batidas e saladas, que rapidamente 
fizeram sucesso na cidade e levaram o negócio a um outro patamar 4 meses depois de 
aberto, com a abertura de nossa unidade da Paulo VI, com 100m².

Com consultas constantes relacionadas a aberturas de novas unidades, assim que 
iniciamos a operação em Junho de 2018, novos sócios vieram para somar forças à 
equipe, Rafael e Carlos, e assim contribuir na construção desse projeto que tem um 
potencial enorme.

Em seu DNA, a Oca sempre teve a inovação com lançamentos de novos pratos, novas 
formas de fazer pratos já conhecidos e com agilidade de processos, que traz para a 
Oca facilidade em operar. Este último, fruto, principalmente, de suas raízes numa 
operação de 8m² que exigia facilidade de processos.

Além disso, por ser uma ideia que vai muito além de um negócio, com propósito bem 
claro e definido de tornar as pessoas cada vez mais saudáveis, a Oca sempre foi 
pensada sob um ponto de vista escalável, o que nos trouxe uma lógica de menor 
produto variável, para facilitar a expansão, e a busca por praticidade nos processos de 
compra, que vão desde à concepção do cardápio até os canais de venda.

Hoje, a Oca segue em constante avanço, com lançamentos de novos pratos, novos 
canais de venda, alto investimento em marketing e com ampliação dos resultados 
financeiros. E com o amadurecimento dos processos internos, a ampliação do alcance 
de marca, entedemos que esse é o momento de irmos ainda mais a fundo no alcance 
do nosso propósito: democratizar a alimentação saudável.
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Principais Serviços 
e Produtos
A OCA é enquadrada no setor de alimentação, mais especificamente 
no nicho de lanchonete, focados na alimentação saudável.

Seus produtos de uma forma geral são altamentes nutritivos, 
coloridos e práticos.

O estilo da OCA é de “Fresh Food”, conceito que busca oferecer 
refeições rápidas e saudáveis, trazendo assim agilidade e praticidade 
a quem deseja consumir um produto da OCA.

Alguns de seus produtos principais passam por tapicoas, 
crepiocas, sanduiches, saladas, açais, cremes, misturas em 
bowls entre outros.

A OCA atualiza sempre seu cardápio, buscando inovar e ouvir o seu 
público.
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COM O OBJETIVO DE EXPANDIR O NOSSO SUCESSO E CREDIBILIDADE NO 
MERCADO, NÓS OFERECEMOS A TODOS OS NOSSOS FRANQUEADOS:
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Consultoria permanente. 

Apoio de marketing, 
administrativo e vendas.

Indicação de fornecedores 
credenciados.

Visitas periódicas para 
acompanhamento e orientação 
do franqueado.

Treinamento inicial completo.

Suporte diário (inclusive finais 
de semana) para total 
tranquilidade do franqueado.

Recebimento dos manuais 
completos de franquia.

Atualizações de treinamentos
da equipe.





02 Caixa

01 Auxiliar de Serviços Gerais 

06 Auxiliar de Cozinha

R$ 1.200,00

R$ 1.000,00

R$ 1.200,00

MODELOS DE SUCESSO PARA IMPLANTAÇÃO DA OCA NA SUA CIDADE
Estrutura de comercialização 
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Formato completo da OCA com cardápio 
completo com cozinha industrial para ser 
instalado em shopping ou loja de rua.

A equipe da unidade deve ser constituída por 
9 membros contratados via CLT além do 
franqueado ou um coordenador contratado. 

Em alguns casos, dependendo das dimensões 
e localidade de uma eventual unidade, é 
possível que este número de funcionários 
venha a aumentar, ou até diminuir. 

Loja enxuta com cardápio reduzido para ser 
instalado em shopping, galerias, rodoviárias 
e aeroportos.

A equipe da unidade deve ser constituída por 
6 membros contratados via CLT, além do 
franqueado ou um coordenador contratado.

Em alguns casos,  dependendo das 
dimensões, horário de funcionamento e 
localidade de uma eventual unidade, é 
possível que este número de funcionários 
venha a aumentar, ou até diminuir.

Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade no serviço e na entrega do produto, essa é a quantidade ideal de colaboradores para 
que se garanta também os dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos mesmos. 

2 Caixa

4 Auxiliar de Cozinha

R$ 1.200,00

R$ 1.200,00

QUIOSQUE LOJA
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Demonstrativos Financeiro 

Quiosque ou Container + Projeto

Equipamentos*

Estoque Inicial

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Marketing pré-inaugural

Taxa Inicial de Franquia 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 25 MIL

R$ 26 MIL

R$ 3 MIL

R$ 15 MIL

R$ 3 MIL

R$ 20 MIL

R$  92 MIL
5% (sobre o faturamento bruto)

2% (sobre o faturamento bruto)

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde 
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme 
segue abaixo.

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, grosso 
modo, da seguinte forma:

QUIOSQUE

 R$ 600.000,00* / 12 meses = R$ 50.000,00 por mês
*Valor bruto.

Metas comerciais

Quisoque

Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com 
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do 
ponto e do potencial da unidade.

Faturamento: R$ 50 mil

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT e Folguista além dos encargos 

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de 
uma loja de shopping. 

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 30%, o que 
mostra o ótimo potencial do negócio. 

Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. 
Para isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da 
inauguração. 

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 12-18 meses. 

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO
ROYALTIES (5%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
TELEFONE E INTERNET
MANUTENÇÃO e LIMPEZA (ESTIMATIVA)
PRÓ-LABORE
TOTAL CUSTO 
RESULTADO

CUSTO
R$ 10.700,00
R$ 12.500,00

R$ 150,00
R$ 5.000,00
R$ 3.000,00

R$ 400,00
R$ 300,00

R$ 1.200,00
R$ 2.500,00
R$ 1.000,00

R$ 230,00
R$ 400,00
A DEFINIR

R$ 37.380,00
R$ 12.620,00

Demonstrativos Financeiro 
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Demonstrativos Financeiro 

Obra 

Equipamentos / Mobiliário 

Estoque Inicial

Ajuste de Layout (adesivação / decoração) 

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais) 

Marketing pré-inaugural

Taxa Inicial de Franquia 

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

Royalties mensais: 

Taxa de Publicidade: 

R$ 40 MIL

R$ 36 MIL

R$ 4,5 MIL

R$ 6 MIL

R$ 15 MIL

R$ 5 MIL

R$ 30 MIL

R$  136,5 MIL
5% (sobre o faturamento bruto)

2% (sobre o faturamento bruto)

mODALIDADE E TAXAS

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo seguido o molde 
oferecido no treinamento, cada modelo terá seu faturamento, conforme 
segue abaixo.
Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo pode ser feito, grosso 
modo, da seguinte forma:

LOJA: 
R$ 840.000,00* / 12 meses = R$ 70.000,00 por mês
*Valor bruto.

Metas comerciais

Loja 

Foram definidas as seguintes diretrizes, sendo estas, valores estimados (com 
exceção da Taxa Inicial de Franquia), que poderão variar em função do tamanho do 
ponto e do potencial da unidade. Loja (60 m²)

Faturamento: R$ 70 mil

Ÿ Mão de Obra estão inclusos o salário dos CLT e Folguista além dos encargos 

Ÿ Custo de Ocupação está incluso IPTU, água, condomínio, luz, aluguel de 
uma loja de shopping. 

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de aproximadamente 30%, o que 
mostra o ótimo potencial do negócio. 

Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma unidade madura. 
Para isto, o franqueador estima um prazo de 6 meses a partir da 
inauguração. 

Ÿ Com isso, estima-se o retorno do investimento num prazo de 12-18 meses. 

DESCRIÇÃO
MÃO DE OBRA + ENCARGOS
INSUMOS 
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
CUSTO DE OCUPAÇÃO
IMPOSTO (SIMPLES)
CONTABILIDADE
SISTEMA (TAXA DE USO)
TAXA DE CARTÃO
ROYALTIES (5%)
TAXA DE PUBLICIDADE (2%)
TELEFONE E INTERNET
MANUTENÇÃO e LIMPEZA (ESTIMATIVA)
PRÓ-LABORE
TOTAL CUSTO 
RESULTADO

CUSTO
R$ 13.500,00
R$ 17.500,00

R$ 150,00
R$ 6.000,00
R$ 4.200,00

R$ 700,00
R$ 300,00

R$ 1.680,00
R$ 3.500,00
R$ 1.400,00

R$ 230,00
R$ 600,00
A DEFINIR

R$ 49.760,00
R$ 20.240,00

Demonstrativos Financeiro 



contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

Seja um franqueado de sucesso
na gastronomia.

@vivaocaOCA Salvador 


