
Sabor de casa

SALADAS . ARROZ CREMOSO . MASSAS .  GRELHADOS . LASANHAS



A nossa missão:
Encantar e fidelizar
os clientes com o nosso
tempero, atendimento e rapidez!



Nossa MissãoNossa História
Aos 18 anos, Mateus Lacerda Modesto já ingressou no segmento de franquias de 
alimentação. Durante todo o período frequentando praças de alimentação para 
almoçar e jantar, notou uma lacuna de mercado - não haviam restaurantes fast 
food que atendessem os clientes que comiam fora todos os dias.

Focado em criar algo que oferecesse uma comida caseira, rápida, com qualidade 
e preço acessível, Mateus, que hoje está com 31 anos, estudou muito para criar o 
cardápio e modelo ideal da marca. E em 2012 nasceu a Tomatzo, que teve sua 
unidade piloto inaugurada no mesmo ano em Brasília.

Com a marca formatada e apresentando bons números, foi natural o 
aparecimento de candidatos a franquia e de comercialização em shoppings. Foi 
o momento em que Marcus Vinícios de Oliveira, 25 anos, foi chamado para a 
sociedade, assumindo a área de comunicação e treinamentos da rede. A 
especialidade da casa é o arroz cremoso e saladas com grelhado. O cardápio é 
variado, possui opções de salada no pote, grelhados, massas, lasanhas caseiras 
e outros - todos com o sabor de casa.

A Tomatzo começou a apresentar um notável crescimento, mesmo em um 
período delicado da economia: em 2016, a rede já contava com 5 lojas. “A nossa 
missão diária é encantar e fidelizar os clientes com nosso tempero, 
atendimento e rapidez”, conta Marcus Vinícios de Oliveira, um dos fundadores 
da rede.

Em 2017, com 6 lojas, a rede se prepara para sua expansão nacional, e para que 
esse crescimento seja feito de forma sustentável e escalável, contamos com a 
Cherto consultoria, na lapidação do atuais processos da TOMATZO.

Marcus Vinícios de Oliveira e Mateus Lacerda Modesto



Nosso Cardápio

Arroz Cremoso MassasSaladas

O nosso mix de produtos foi pensado para entregar ao cliente um atendimento rápido e customizado, preservando o tempero 
caseiro que já não existe nas grandes praças de alimentação. As saladas e o arroz cremoso com grelhado, são o carro chefe da 
casa, que também trabalha com mini pizzas, batatas e lasanhas. O cliente pode montar o seu prato do zero escolhendo cada 

ingrediente, ou optando por uma combinação pronta, aonde ele pode dar o seu toque adicionais com ingredientes extras.

O cliente acompanha o processo de montagem dos produtos, participando ativamente da escolha de cada ingrediente reduzindo 
percepção de tempo e reduz aglomeração de filas, além de criar pratos personalizados para cada cliente.

Grelhados
feitos na hora

Foco no
atendimento

Molho
orgânico

25 opções de
Ingredientes

Opções 
Integrais

Diferenciais

Sabor
de casa



Nossas Op�ações
Boulevard Shopping Conjunto Nacional Deck Norte

Gilberto Salomão Venâncio Shopping Taguatinga Shopping

Projeção para 2017: + 6 Unidades no DF + 3 Unidades fora do DF Total de unidades: 15 



Encontro de Franquias de GoiásEncontro de Franquias de Goiás

Acompanhamento na avaliação do ponto comercial;

Intermediação na compra de maquinários e equipamentos;

Acompanhamento Jurídico na avaliação de contratos;

Acompanhamento do projeto arquitetônico;

Acompanhamento de Obra;

Acompanhamento no recrutamento de colaboradores;

Treinamento ao franqueado e aos colaboradores da unidade;

Padrão de uniformes, descartáveis, louças e demais itens personalizados da marca;

Documento com todos os fornecedores e prestadores de serviço homologados;

Acompanhamento de marketing local;

Monitoramento de redes sociais;

Apoio na manutenção dos sistemas de PDV e financeiro; 

Loja modelo para treinamento constante; e

Manuais de operação, e sistema exclusivo de EAD;

O que of�ecemos
AO FRAQUEADO?



ESCOLA DE COLABORADORES TOMATZO

A Escola de Colaboradores da Tomatzo

é um sistema online aonde franqueado

e sua equipe tem acesso a vídeos,

fichas técnicas ilustradas, e todo a

manualização da operação.

A plataforma pode ser acessada pelo

computador, tablet ou smartphones.

Operação
padronizada

Custo da Mercadoria
a baixo do mercado

Dif�enciais ao Franqueado
Capacitação

constante

Estoque
enxuto

Suporte em
operação e gestão

Marketing
agressivo



Taxa de Franquia: R$40.000,00
Instalações: A partir de R$290.000,00 *
Projeto arquitetônico, obra civil, maquinários e equipamentos,
automação, e enxoval completo para abertura da unidade.

Taxa de Royalties: 6% 
Taxa de Publicidade: 2%
Faturamento Estimado: R$90.000,00  **
Lucratividade Média: 16% ***
Retorno: A partir de 23 meses
Capital de Giro:  A partir de R$35.000,00

* Instalações sem considerar o ponto comercial.
** Valores sujeitos ao mercado local e a atuação do franqueado.
*** Lucratividade com o faturamento estimado de R$90.000,00

Investimentos Estimados



Fomos classificados por duas vezes no anuário de franquias da revista PE&GN que trás as 500 melhores franquias do país, dentro dessas, 50 de fast-food, com analise feita pela Serasa Experian.  Participamos durante 6 meses de uma 
consultoria da Cherto, onde refinamos juntos com o Marcelo e sua equipe toda nossa operação e manualização de processos, preparando a rede para a expansão nacional. Participei como palestrante ao lado de Marcelo Cherto, Adir ribeiro 
e Juarez Leao, como case de sucesso no encontro de franquias do Sebrae DF. Eu e meu sócio tivemos a oportunidade de palestrar sobre empreendedorismo e franquias no Sebrae GO e em Brasília pela Fundação Estudar e pela UnB.Além 

disso, conquistamos destaque na mídia local e nacional com matérias orgânicas na Globo, Sbt, CNB, Correio Brasiliense e sites locais sobre os nossos produtos inovadores e os sobre os jovens empreendedores por trás da marca.

Nossas Conquistas



Sabor de casa

www.tomatzo.com.br    |    Redes sociais: @Tomatzo

Parceiros


