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Sobre a MegaMatte

17 anos de mercado

06 anos como franqueadora

85 lojas em funcionamento

140 franqueados

Atuação em 4 estados brasileiros

1.500 colaboradores nos PDV´s



Sobre a MegaMatte

A MegaMatte não prega uma alimentação rigorosamente natural.

Damos ao consumidor  algumas opções de produtos mais saudáveis sem que 

isso signifique perder o prazer na alimentação. 

Natureba?



Sobre a MegaMatte

Posicionamento

Uma marca socialmente responsável que oferece lanches rápidos, saborosos e mais 

saudáveis, num ambiente moderno e acolhedor.

Não 

vendemos

frituras

cigarro

refrigerantes

bebidas alcólicas



Sobre a MegaMatte

Nosso mix de produtos

Pão de queijo de soja

Trouxinha de Brócolis

Salgados Integrais

Pão de queijo sem gordura trans

Sopa orgânica de Frango com Batata 

Mate 100% natural

Produto em fase de certificação pela Ecocert.

Broinha de milho









MegaMatte e Comércio 

Justo

Como surgiu a ideia ?

Os ideais do Comércio Justo estão completamente 

alinhados à filosofia MegaMatte.

- Nos preocupamos com o FUTURO

- Damos suporte ao OUTRO



Fornecedor Delby Machado



Fornecedor Delby Machado

Certificação do mate como produto orgânico. Por que?

Carro-chefe da rede

Sempre foi produzido com erva orgânica

Capacitação e apoio ao fornecedor

Altamente lucrativo

Benefícios para a saúde



O Projeto

Etapas do projeto:

Pesquisa voltada à viabilidade e aplicabilidade do conceito no Brasil.



O Projeto

Etapas do projeto:

Parceria com o Sebrae-RJ e a ONG Onda 

Solidária para realização do Encontro de 

Fornecedores e Franqueados MegaMatte pelo 

Comércio Justo.



O Projeto

Etapas do projeto:

Análise do mix de produtos da rede e reuniões 

individuais para mapeamento de oportunidades 

junto aos fornecedores.



O Projeto

Etapas do projeto:

Contrato de Consultoria com o Sebrae para criação de metodologia e 

desenvolvimento de etapas para a certificação da erva-mate.

Produto escolhido: Mate

Fornecedor selecionado: Delby Machado



O Projeto

Etapas do projeto:

Visita de Diagnóstico à fazenda Delby Machado (fornecedor de mate) 

para análise de oportunidades de melhoria no processo de produção.



O Projeto

Próximos passos:

O fornecedor está sendo capacitado para 

a implementação das modificações e 

recebimento da certificação de Comércio 

Justo. 

A Ecocert já está em fase de auditoria para certificação de 

produto orgânico.



O Projeto

Próximos passos:

Solicitação da visita de auditoria da certificadora 

(WFTO - World Fair Trade Organization) à 

plantação de erva-mate, para enfim certificarmos

como um produto proveniente de Fair Trade.



Por que a MegaMatte ?

Projeto vencedor do Prêmio AFRAS de Responsabilidade Social - 2010



Por que a MegaMatte ?

Princípios do Comércio Justo

Criar oportunidade a produtores em desvantagem econômica

Transparência nas relações comerciais e produtivas

Pagar preço justo garantindo a qualidade de vida para quem está produzindo

Comercializar com consciência (relações de longo prazo, pré-financiamento, 

preço social, preço mínimo)

Fornecedor = Parceiro

A MegaMatte possui uma gestão diferenciada.



Por que a MegaMatte ?

Princípios do Comércio Justo

Construção e desenvolvimento de capacidades

Igualdade de gênero, garantindo igual valor para o trabalho da mulher e do 

homem

Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável

Respeitar as convenções das Nações unidas sobre os direitos das crianças;

A MegaMatte possui foco em Treinamento, capacitando seus colaboradores.



Nossa meta

Gestão diferenciada

ECONOLÓGICA
Fins econômicos Lógica do respeito ao

meio-ambiente e ao

ser-humano.



Obrigado!

Faça o download desta apresentação em: 

www.slideshare.net/megamatte
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