


Um universo  
de sabores  
que encanta



Temos 
muita 
história 
para 
contar. 

Aos 16 anos, Eduardo 
– nosso sócio fundador, já 

tinha sua empresa. Proprietário 
de uma vídeo locadora por mais de uma 

década, viu seu negócio ser desconstruído 
com a entrada de novos players. Dono de um 

espírito empreendedor, não se intimidou e 
mudou de segmento, porém sem sair do 

“entretenimento”.



Em 2009 tiramos do forno a 
primeira pizzaria.  

O negócio expandiu, profissionalizou e atualmente possui  
6 lojas em locais estratégicos da Baixada Fluminense.

 A incessante vontade de inovar e crescer nos move, 
queremos levar a marca e todo nosso know-how aos 
mais diversos lugares, através de empreendedores 
que queiram crescer com a gente.



Conceito 
Oba Oba

Degustar uma de nossas pizzas é uma 
experiência única. Como o próprio 
nome sugere, aqui tudo é descontraído, 
amigável, tem um clima de bom humor 
e harmonia: perfeito para momentos 
divertidos entre amigos e família.

Pensamos em tudo para proporcionar 
aos nossos clientes a melhor 
experiência em saborear uma verdadeira 
pizza, além de petiscos especiais e 
aquele chopinho “estalando” de 
gelado.



Missão

Ser o momento de alegria para 
famílias, amigos, casais de namorados 
que degustam com prazer um 
“turbilhão” de sabores.

Visão

Através de um Modelo de Negócio de 
fácil gerência, composto por processos 
simples e bem estruturados, visamos 
a expansão da marca pelo Sistema 
de franquias ao oferecer um cenário 
atraente e rentável ao franqueado 
investidor.



Receita exclusiva, feita para ser leve e saborosa. Nossa produção é realizada sob o olhar 
atento de nossos especialistas, dedicados a garantir segurança alimentar e padrão da receita

4.5 toneladas de muçarela por mês

Queijo de qualidade, deliciosamente derretido... “oba!”

Mais de 700 litros molho de tomate

Média de 22 litros produzidos todos os dias para garantir o estoque de todas as lojas

5 toneladas de massa fresca produzida mensalmente



O mercado 

• Pizza é o prato mais pedido no mundo

• O brasileiro é o 2º maior consumidor de pizzas, perdendo apenas para os norte  
  americanos
 
• O Brasil produz cerca de 1 milhão de pizzas por dia

• O mercado de pizza movimenta R$ 22 milhões por dia, gerando um crescimento 
médio de 8% ao ano

Fonte: Sebrae (2018), Associação de Pizzarias Unidas de São Paulo(2018), Grupo HelloFood (2014).



• “Kit massa” entregue porcionado

• Fácil gestão de estoque

• Central unificada de pedidos

• Ciclo de compra semanal 

• Logística de entrega

Diferenciais do Negócio



Suporte ao  
franqueado

• Seleção e negociação do ponto comercial

• Projeto arquitetônico

• Manuais operacionais

• Fornecedores homologados

• Treinamentos gerenciais e operacionais

• Calendário promocional e marketing



Perfil do franqueado 
• Gostar de pizza 

• Perfil de liderança

• Gostar de gente

• Conhecimentos em finanças

• Participar integralmente dos treinamentos

• Recurso próprio disponível para instalação da franquia

• Ser o operador: estar no dia a dia da pizzaria, especialmente em horários de maior   
  fluxo (noite e nos finais de semana)

• Estar de acordo com as regras do sistema de franquia do Oba Oba Pizza



Investimento estimado 
Estamos posicionados dentro de um dos segmentos que mais crescem no mercado 
de franquias. Por isso, muitos empreendedores e investidores estão atentos às marcas 
com experiência no setor, como nós. Estes encontram na franquia uma maneira de 
investir com menor risco e todo o suporte de uma rede consolidada.

Modelo de Negócio: 

Loja de rua 60m²

• Investimento inicial: a partir de R$ 260 mil

• Taxa de franquia: R$ 40 mil (já incluída no investimento inicial)

• Capital de giro: R$ 35 mil

• Royalties: 5% sobre faturamento bruto

• Fundo de promoção: 1% sobre faturamento bruto

• Prazo de retorno: 22 meses



Investimento estimado 

Modelo de Negócio: 

Loja de rua 200m²

• Investimento inicial: a partir de R$ 390 mil

• Taxa de franquia: R$ 40 mil (já incluída no investimento inicial)

• Capital de giro: R$ 50 mil

• Royalties: 5% sobre faturamento bruto

• Fundo de promoção: 1% sobre faturamento bruto

• Prazo de retorno: 10 meses



Seja um Franqueado
www.obaobapizzas.com.br


