
Mesmas marcas, novos formatos, menor investimento. 
 
Redes já consolidadas criam formatos alternativos para atrair investidores de médio porte 
 
Para explorar um novo nicho de mercado ou atrair investidores médios, redes como o Habib´s, 
Fast Signs, Microlins, Fran´s Café e Uniflora, entre outras, criaram novas formatações de 
franquia. O grande atrativo de todas elas é o fato de que, em alguns casos, em comparação com 
o formato tradicional, exigem investimentos 50% mais baixos. 
 
A ‘menina dos olhos’ do franchising, o setor de alimentação, traz novidades vindas do Habib´s e 
Fran´s Café. A primeira lançou o formato Habib´s 28 minutos, que faz do delivery seu carro-
chefe. Uma grande parcela dos consumidores já prefere receber suas refeições em casa sem ter 
de esperar muito por isso. Essa tendência profissionalizou o serviço de entregas, que está cada 
vez mais eficiente, contextualiza o presidente da rede, Alberto Saraiva. 
 
Outras razões, além da carência de um delivery realmente comprometido com o tempo, também 
influenciaram a rede nesse processo. Um deles é a grande oferta de pontos comerciais de menor 
porte, ideal para o Habib´s 28 minutos. Foi importante ainda ter uma loja de menor custo voltado 
aos franqueados que querem investir num formato mais acessível, complementa Saraiva. 
 
A nova loja possui um formato mais enxuto – exige um espaço de cerca de 100 m2 – para abrigar 
cozinha, área de manipulação de produtos, estoque e balcão para retirada e entrega dos pedidos. 
Outras características são a redução do mix de produtos e a ausência de salão e garçons. 
Estacionamento para clientes continua previsto no projeto.  
 
No modelo 28 minutos, a taxa de franquia é de R$ 37,5 mil, metade do valor da taxa 
convencional, e o investimento na construção é de R$ 250 a R$ 400 mil. O faturamento médio 
mensal estimado para uma unidade é de R$ 100 mil e a lucratividade, 17%. No modelo 
tradicional, esses dois últimos números sobem para R$ 170 mil e 20%. 
 
A primeira unidade nesse formato entrou em funcionamento em fevereiro, na zona leste da capital 
paulista, dando início a um projeto de expansão que prevê unidades em todo o País.  
 
Já o Fran´s Café resolveu invadir os prédios comerciais, especialmente os de São Paulo,   com o 
Fran´s Café Station. Numa estação móvel de 9 m² são servidos, segundo a rede,  um autêntico 
café gourmet e outras delícias expressas. Um cybercafé – que possibilita  também a  conexão de 
notebooks e palm tops – completa a operação. 
 
 A Station está preparada para servir até dois mil cafés por dia. Tem máquina super  automática 
de alta produtividade, um café expresso especial (o Fran’s Expresso, servido  nas lojas da rede), 
cardápio adaptado para condomínios comerciais e funcionários  treinados para o atendimento, 
inclusive realizando entregas. 
 
 A concretização da Fran’s Café Station é resultado da parceria entre a franqueadora e a  Itambé, 
empresa administradora de condomínios. A rede de cafeterias idealizava a criação  de uma 
unidade móvel como uma variação de varejo e a Itambé ouvia dos administradores dos 
empreendimentos comerciais a necessidade de ter uma estação diferenciada de café que 
resultasse em comodidade, eficiência e segurança nos edifícios. Foi quando se encontraram.  
 
Lupércio de Moraes, sócio-diretor do Fran´s Café, divulga que o investimento numa estação é de 
R$ 57 mil, valor que inclui equipamentos e taxa de franquia. O faturamento médio mensal da 
unidade piloto – inaugurada em novembro no bairro de Vila Olímpia, em São Paulo – gira em 
torno de R$ 12 mil a R$ 15 mil,variando a lucratividade entre 12% e 15%. São necessários mais 
R$ 10 mil de capital de giro. Uma unidade tradicional do Fran´s Café exige investimentos muito 
mais vultosos, em média R$ 250 mil.  



 
Os planos de expansão são audaciosos. A rede prevê a instalação de 300 a 400 unidades pelo 
Brasil antes de conquistar o mercado externo. Até agosto estaremos abrindo mais dez unidades 
em São Paulo, conta Moraes, dando a entender que o modelo, num futuro próximo, pode chegar 
inclusive nos shoppings. 
 
Outras propostas 
 
De olho no potencial das cidades do interior de São Paulo, a Fast Signs está lançando a loja 
compact store. Indicada para cidades com menos de 350 mil habitantes, para abri-la são 
necessários R$ 50 mil, um valor 50% menor do que o padrão tradicional.  
 
O franqueador da rede, Sidney Santos, explica o motivo da nova investida. Queremos conquistar 
uma maior penetração em regiões com expressivo crescimento econômico, mas carentes de 
serviços profissionais neste segmento. 
 
Com mais de 450 lojas no mundo e atuando no Brasil desde 1992, a Fast Signs possui vinte lojas 
em oito estados. Para Santos, com a compact store a rede poderá atingir um objetivo corporativo 
importante: a consolidação da marca no setor de sinalização. 
 
Igualmente focada em cidades menores, agora com menos de 30 mil habitantes, a Microlins criou 
a campanha de expansão Se vira nos 30. Quem quiser abrir uma unidade, que exige um aporte 
de R$ 60 mil, pode contar com parcelamento da taxa de franquia – R$ 30 mil – em trinta vezes e 
isenção dos royalties durante esse mesmo período.  
 
O diretor de expansão da Microlins, Marcelo Toledo, diz que o principal objetivo da campanha é 
proporcionar, da forma mais facilitada possível, a realização do sonho de milhares de pessoas: 
possuir uma franquia de uma rede que já esteja estabilizada no mercado.Com isso, também 
estaremos expandindo ainda mais nossa marca, que já conta com 450 unidades em operação. 
 
Em Minas Gerais, Ronaldo Copeiro abriu, em apenas um ano, duas unidades de pequeno porte 
nas cidades de Cambuí e Camanducaia . Na primeira, possui 300 alunos matriculados. A segunda 
foi aberta há dois meses. Nesse período, matriculei 100 alunos, ressalta o franqueado. Minha 
vida, após as franquias, mudou para melhor. Marcelo Toledo divulga que de uma unidade de 
pequeno porte o franqueado consegue um pró-labore de até R$ 6 mil. 
 
A campanha Se vira nos 30 é válida para todo o Brasil, menos para os estados do Amazonas, 
Acre, Rondônia e Roraima. 
 
A Uniflora, antes apenas uma farmácia de manipulação com vendas de medicamentos naturais, é 
outra rede com mudanças importantes. Lançou o formato tipo 2 – que elimina o serviço de 
manipulação – e lançou a franquia Uniflora Suplementos para Atletas. 
 
O motivador para a criação do tipo 2 foi o alto custo de montagem de um laboratório para 
preparar os medicamentos. Muitas pessoas enfrentavam, ainda, as burocracias dos órgãos 
reguladores que têm de emitir laudos autorizando a confecção dos remédios, conta Regina Lopes, 
relações-públicas da rede. A simples venda dos produtos naturais e homeopáticos, porém, passou 
a despertar o interesse de muitas pessoas que queriam ter um negócio próprio. 
 
A franquia tipo 2 requer um investimento de R$ 70 mil a R$ 80 mil contra os quase R$ 200 mil da 
unidade com laboratório. Em média, as oito lojas do novo formato já em operação faturam de R$ 
30 mil a R$ 50 mil, ficando com um lucro que varia de 28% a 30%. Nos produtos de marca 
própria – chás, encapsulados e cosméticos – o franqueado chega a faturar 72%, destaca a 
relações-públicas, lembrando que a Uniflora também comercializa produtos de outras marcas. 



A franquia de suplementos para atletas foi lançada no início do ano. Foi uma necessidade 
sinalizada pelo mercado carioca, revela Regina. Antes de ir para o Rio de Janeiro, porém, a 
franqueadora decidiu abrir uma unidade própria no centro de Campinas, cidade importante do 
Estado de São Paulo, onde se localiza a sede da Uniflora. A loja vai bem e fatura, em média, R$ 
72 mil. 
 
Devidamente aprovada, a Uniflora Suplementos para Atletas finalmente aterrissará, em breve, no 
Rio de Janeiro. Serão abertas lojas em Cabo Frio, Niterói e, na capital, no bairro do Leblon. Para 
abrir uma unidade são necessários R$ 50 mil. 
 
Disponível em: <http://www.revistafranquia.com.br>. Acesso em: 13 jun. 2003. 


