
 
 

Repasse de Ponto Comercial R$ 380.000,00 
Ponto com 4 anos de contrato e venda da marca com toda estrutura, equipamentos, louças e 

funcionando plenamente. 

 

Restaurante Japonês de Alta Gastronomia na Barra da Tijuca, situado dentro de 
um Office Mall com toda segurança de um condomínio de Shopping, incluindo 
estacionamento e area externa de uso comum com mesas. 

O restaurante tem 4 anos de vida e no ultimo ano teve uma reformulação na 
identidade da marca, com foco no desenvolvimento da experiência de 
atendimento outstanding e estratégia de marketing com trafego pago, produção 
de conteúdo vídeo/foto e Live Jazz semanal. 

A marca esteve presente com matérias nas maiores plataformas de comunicação 
nos últimos meses, sendo capa do Jornal o Globo e Folha do Bosque (jornal que 
atende o complexo ABM de prédios no entorno do Shopping onde o restaurante 
está situado), além de citação em inúmeras matérias em outras plataformas e 
perfis de divulgação de gastronomia no Instagram. 

Com um perfil no Instagram que conta com 8,5k (crescimento orgânico) e 
alcance mensal de 130mil pessoas, a marca também está inclusa no repasse do 
ponto. Conta também com pagina de links de direcionamento, whatsapp 
business estruturado para atendimento de clientes, site próprio com menu e 
fotos,  qrcode pras mesas, layout de menu físico, equipe treinada em todos os 
setores, design de uniforme com logo, loja no Ifood com venda que representa 
20% de faturamento atual do negócio com nota 4,8. 

O espaço conta com: 

• 42 lugares sentados + 6 lugares no balcão do bar; 
• cozinha quente no primeiro andar; 
• banheiro feminino e masculino para cliente no primeiro andar; 
• area de estoque seco; 
• camara resfriada; 
• camara congelada; 
• maquina de gelo; 
• maquina de lavar copos; 
• vestiario com chuveiro masculino; 
• vestiario com chuveiro feminino; 
• bar externo - na entrada; 
• sushibar; 
• copa; 
• caixa; 
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• escritório no primeiro andar com circuito de câmeras, impressora, ar 
condicionado e 3 TVs; 

• circuito de som em todo o salão e extensão para o escritório, com 
volumes independentes; 

• pagina de links de direcionamento; 
• WhatsApp business estruturado para atendimento de clientes; 
•  site próprio com menu e fotos; 
•  qrcode pras mesas; 
•  layout de menu físico; 
•  equipe treinada em todos os setores; 
•  design de uniforme com logo; 
• loja no Ifood com venda que representa 20% de faturamento atual do 

negócio com nota 4,8; 
• Faturamento médio atual de 180k/mês. 

 
 
Localização: Barra da Tijuca, Shopping Barra Prime.  
Marca indicada ao prêmio Veja comer e Beber 2021. 
 
https://www.instagram.com/tokkurirestaurante/ 
https://beacons.page/tokkurirestaurante 
https://www.tokkuri.com.br 
https://www.ifood.com.br/delivery/rio-de-janeiro-rj/tokkuri-barra-da-
tijuca/1404aa98-c43d-4bbb-9ed3-6abeb4d5fe6b?utm_medium=share 
https://open.spotify.com/user/ch88w8pgy5s24630972fgb8sl?si=3c7768f3
834d464c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


