


A OAKBERRY AÇAÍ BOWLS é uma  
empresa pensada para suprir uma   
demanda não atendida no mercado  
de alimentação saudável. 

Nem todo mundo tem tempo suficiente  
para se alimentar de maneira energética   
e autêntica.

Nossa missão é entregar uma experiência 
saborosa, natural e nutritiva, rapidamente. 

Sabemos que nosso tempo é tão precioso 
quanto nossa saúde, esses são dois dos 
fatores mais importantes em nosso dia a dia. 

É por isso que ao chegar em uma loja 
OAKBERRY, fazer seu pedido e receber seu 
AÇAÍ BOWL fresquinho, você não perderá 
mais do que 2 minutos.

PORQUE 
EXISTIMOS?



COMO
FAZEMOS

Escolha o tamanho
do seu copo.

Selecione os seus toppings preferidos 
no nosso menu de acompanhamentos 
ILIMITADOS (ou até mesmo na vitrine 
mais fresca que você verá hoje).

Só aguardar para se encher 
de energia!

1.
2.

3.
*acompanhamentos extras podem ser cobrados à parte.
*acompanhamentos podem variar dependendo da época do ano.



*em comparação aos   
Sorbets de Açaí convencionais.
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PDV
Ponto de Venda

As lojas OAKBERRY transmitem o 
apelo da alimentação saudável, fresca 
e prática.

   A inspiração veio de uma banca de 
frutas moderna e minimalista e foi 
desenvolvida pelo arquiteto  
João Armentano. 



PDV
Ponto de Venda

“Fiquei muitíssimo honrado em colaborar 
com a OAKBERRY no seu projeto de 

ponto de venda, uma vez que sou 
geração-saúde.    

 
A OAKBERRY chegou para revolucionar 

o “Health Style” das pessoas!”



FRANQUIAS



MERCADO DE 
ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Franquias

O setor de alimentos saudáveis no Brasil 
movimenta US$ 35 bilhões ao ano no país.    

Fonte: Euromonitor

Restaurantes de serviços rápidos são 20,8% (o 
maior) das 500 melhores franquias nos EUA.   
O segundo colocado é o setor de cuidados 
pessoais com 12,6%.    
 
Fonte: Revista Entrepeneur 2016 – Edição Especial 500 Melhores  
Franquias

SIM. A OAKBERRY está juntando 
o primeiro e o segundo colocados. 
 Comida rápida, saudável e 
lucrativa.

Nos últimos anos, foi possível acompanhar a 
evolução positiva do mercado de franquias 
especializado na vida saudável, alimentação 
natural, wellness e saúde. 

O setor de alimentação, um dos mais 
expressivos e consolidados do universo das 
franquias, cresceu 16,6% e vem apresentando 
taxas otimistas, evoluindo acentuadamente 
todos os anos.  
Fonte: Revista Empreendedor 2016



Custos de abertura para loja operando: 

Entre R$ 140.000 e R$ 160.000. 

Projeção de faturamento: 

Entre R$65.000 e R$75.000.  

Retorno sobre capital investido:  

 De 10 até 15 meses.  
 

Margem de Lucro:  

25% do faturamento bruto.

Número de funcionários  

 por unidade:  De 3 a 5.

 Taxa de franquia:  

R$ 40.000 (já incluso no custo de abertura).

 Royalties:  

6% sobre as vendas.

NÚMEROS
*baseado na média dos números das nossas 
operações em funcionamento



SUPORTE 
AO FRANQUEADO
Franquias

SUPORTE AO FRANQUEADO
Abertura, escolha do ponto, formação de equipe, 

capacitação inicial, exposição e operação, compras, gestão 
de equipe e pós-venda/SAC.

Franqueado Supervisor OAK

V1 V2 V3 V4



A Associação Brasileira de Franchising – ABF anunciou em 
seu relatório anual referente ao ano de 2016 que o setor de 
alimentação é o que mais cresce no ramo de franquias, com 
média de 14% ao ano. 

Produto exclusivo

Padrão de Fornecimento

Captação, aprovação e negociação de pontos comerciais

Acompanhamento na Contratação e  
Treinamento de funcionários

Supervisor OAKBERRY

Contato direto 24/7 emergencial

Manuais de Atendimento

Projeto de Arquitetura por João Armentano

Escritório de contabilidade e tributos à disposicão

Auxílio na abertura da empresa.

VANTAGENS
DE SER UM FRANQUEADO OAKBERRY

Franquias



CONTATO

contato@oakberry.com.br
instagram.com/oakberryacai
facebook.com/oakberryacai


