
ENTRETENIMENTO 
& ÓTIMA COMIDA!

Carne e 
rock’n’roll
UMA MISTURA 
QUE DÁ CERTO!

RENTABILIDADE
SUCESSO &
LUCRO $$
O MODELO DE NEGÓCIO 
+ SEGURO DO PAÍS!

O JEITO ROCK’N’ROLL 
DE FAZER NEGÓCIOS! 



Let’s Rock – Let’s Rock&Ribs

A ROCK&RIBS é uma rede brasileira de Steakhouse, inspirada no conceito Casula Dining americano, presente em mais
de cinco estados brasileiros, atuando nos segmentos de Lounge, Dining, Fast-Food e Food Trucks.

Além das suculentas costelas e dos petiscos típicos da culinária americana, o grande diferencial da casa está o
ambiente a decoração foi idealizada para proporcionar aos apaixonados por música e principalmente, pelo bom e velho
rock’n’roll, o máximo prazer em saborear nossos pratos.

A trajetória de sucesso desta empresa 100% brasileira teve início em 2010, com a inauguração da primeira loja do
segmento fast-food em São Paulo. Dado o sucesso de formato, a rede tornou-se membro da ABF (Associação Brasileira de
Franchising) e conta atualmente com mais de 17 unidades no território nacional.

A paixão pela música é a identidade do restaurante e cada detalhe foi pensado para vibrar esse sentimento. A
decoração destaca famosa(s) fotografia(s) do universo do rock, com bandas como Beatles, Rolling Stones, Guns’n’Roses e
cantores famosos como Jimy Hendrix, Elvis Presley, além de instrumentos musicais que dão vida e que figuram nossas unidades.

É justamente essa energia e poesia que entregamos diariamente nos nossos pratos, atendimento e comunicação:
“sabor afinado ao paladar e melodia de bom timbre aos ouvidos”.

Nossa missão é levar aos nossos clientes uma proposta diferenciada de gastronomia em um ambiente de
entretenimento lúdico e sensorial, estimulada pelos detalhes da ambientação, som, paladar e tudo mais que envolve, satisfaz e
alegra nossos clientes dentro deste clima proposto.



Diferenciais da Marca

• Dez anos de sucesso no segmento de Steakhouse!

• Alta lucratividade.

• Posicionamento único no mercado, aliando entretenimento à
alimentação de alta qualidade.

• Tematização e personalidade da marca agrada à todas as faixas
etárias.

• Alta receptividade com os públicos A, B e C.

• Baixa concorrência dentro do segmento Dinner.

• Ambiente moderno, acolhedor e diferenciado.

• Comida de alta qualidade com preço justo.

• Espaço Kids e menu diferenciado para a criançada.

• Promoções especiais todos os meses.

• Entretenimento e experiência sensorial.



O mercado de franchising

É quase unânime no meio a perspectiva de que os próximos anos sejam excelentes para quem tem ou pretende abrir
um negócio, e as franquias de alimentação são uma ótima pedida para este cenário. Desse modo, abrir um estabelecimento
moderno e atual, como uma franquia, pode ser uma excelente aposta.

Mas por que uma franquia de alimentação?

A resposta é simples. Negócios voltados à essa área tiveram de remodelar seus formatos de operação durante a última
crise econômica.

Com isso, as empresas e franqueadoras tornaram seus negócios mais enxutos e eficientes, elevando margens que
cobriram as despesas adicionais que surgiram durante o período difícil, mas que agora dão base para resultados ainda melhores
durante a onda positiva.

Além disso, é cada vez mais comum a opção do consumidor de se alimentar fora do lar. Entre as principais razões estão
a falta de tempo para produzir as refeições e a qualidade dos produtos oferecidos pelos estabelecimentos que subiram.

Ao analisarmos somente as franquias de alimentação, os resultados são ainda melhores. No balanço do 2º trimestre
de 2019 divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), o segmento de alimentação foi um dos destaques ao registrar,
durante o terceiro trimestre deste ano, um faturamento maior do que R$ 10 bilhões. O montante representa um crescimento de
5,4% sobre o registrado no mesmo período de 2018.



Rock’n’roll nos negócios!

A música se renova, o rock se reinventa e desde 2010 a Rock&Ribs fortalece a cena do rock com suas temáticas e

culinária cheia de ritmos feitos, que agradam diferentes paladares e celebra o que tem de novo nesse cenário.

Desde sua inauguração a Rock&Ribs aposta no tripé: alimentação, entretenimento e personalidade. Nossas lojas são a

porta de entrada para esse universo de sabor e atitude rock’n’roll.

Cada detalhe é pensado para impressionar positivamente o cliente. Na preparação das carnes, receitas exclusivas, no

atendimento acolhedor, no ambiente decorado com o tema e claro, na comunicação diferenciada.

Em cada ponto de contato, a mensagem da marca é espelho do público: verdadeiro, atual e apaixonado.



A gente não quer só comida, a 
gente quer comida, diversão e 

arte!
O foco da ROCK&RIBS sempre foi produzir alimentos rápidos, originais, saborosos e principalmente, saudáveis.

O processo de escolha dos fornecedores parceiros inclui a qualidade de produção, manipulação e resultado final de

seus respectivos produtos.

Todos os itens do cardápio são linha Premium, como por exemplo, os deliciosos steaks 100% ANGUS, premiadas com o

selo de Certificação da Associação Brasileira de Angus.

Desde os pratos mais simples como os famosos hambúrgueres aos pratos mais elaborados como as clássicas costelas

bovinas e suínas, são acompanhados constantemente pelos setores de qualidade e nutrição, garantindo sempre o diferencial da

Rock&Ribs no setor de alimentação e entretenimento.



A paixão que move multidões 
aos shows de rock.

A mesma paixão que move multidões aos shows de rock, nos move para entregarmos comida de qualidade em um

ambiente diferenciado, proporcionando uma experiência única para os nossos clientes.

O que torna a ROCK&RIBS uma rede de franquia memorável é a exclusividade e qualidade de nossos produtos e

claramente a temática rock’n’roll de nossos restaurantes.

Estamos sempre nos atualizando mas nunca perdemos a nossa essência, o nosso DNA.

Nossa missão é garantir ao cliente uma experiência única e inovadora, tanto em nossas opções do cardápio, como na

ambientação dos restaurantes.



Pra quem está com fome de 
negócios

ESTRUTURA E EXPANSÃO
A expansão da Rock&Ribs no Brasil
dispõe de ampla estrutura pra que
o franqueado tenha todo o suporte
e direcionamento para o completo
sucesso da loja.

HERE, THERE AND EVERYWHERE
• Presente em 5 estados;
Diferentes modelos de negócios como:
• Lounges;
• Dinings;
• Fast-Food;
• Food Truck.


