
Cafeterias são oportunidade devido à crescente demanda  
Yuki Yokoi  

 
Rio de Janeiro e São Paulo são considerados mercados promissores para o segmento. 
 
O consumo de cafés de alta qualidade - como os grãos utilizados para a confecção do café 
expresso - vem crescendo mais de 30% ao ano, segundo informações da Associação Brasileira da 
Indústria do Café (Abic). Portanto, nada melhor do que aproveitar o boom do mercado para abrir 
uma cafeteria, principal canal de venda do produto. Rio de Janeiro e São Paulo são considerados 
os mercados mais promissores do País, já que o grande fluxo de pessoas na ruas estimula o 
consumo fora de casa.  
 
- A tendência de crescimento é para lojas sofisticadas, com produtos de qualidade para o público 
A e B - diz Nathan Herszkowics, diretor executivo da Abic.  
 
Segundo Marcos Modiano, dono do Armazém do Café, para o negócio das cafeterias dar certo, é 
preciso oferecer produtos de qualidade. "Aumentar o consumo de produtos de alta qualidade é a 
única maneira de incentivar o consumo e ganhar mercado", explica. O empresário tem seis lojas 
próprias e dá algumas informações para quem pretende ingressar no mercado: "o clima e a 
sazonalidade são os maiores desafios a serem vencidos no mercado carioca".  
 
- O calor é pouco favorável. As pessoas circulam menos pelas ruas e, conseqüentemente, 
consomem menos nas cafeterias - diz. De acordo com Modiano, nos meses de junho a setembro o 
consumo aumenta em até 30%, caindo durante os outros meses. "A solução é sempre agregar 
valor ao produto, dando cada vez mais sofisticação à bebida", aconselha.  
 
Segundo Lupercio Fernandes de Moraes, diretor-presidente da Fran's Café, a tendência de lojas 
instaladas no Estado é ter um prazo de retorno de até 30 meses, enquanto nos Estados do Sul é 
de 20 meses.  
 
- Pretendemos inaugurar, em 2004, 50 novas unidades, sendo pelo menos três delas no Rio, em 
Ipanema, Leblon e Copacabana - afirma Moraes.  
 
A rede Fran's Café oferece dois modelos de loja. No modelo 24 horas, o investimento total inicial é 
de R$ 205 mil, já incluindo taxa de franquia, equipamentos e pré-operacionais, construção e 
instalações, projeto arquitetônico e capital de giro. No modelo Station, que exige apenas três 
funcionários, a aporte inicial é de R$ 63,5 mil, incluindo a taxa de franquia, projeto arquitetônico e 
estoque inicial.  
 
Cláudia Pamplona, consultora autônoma, vê com otimismo os investimentos no segmento. No 
entanto, a consultora adverte que é preciso reivindicar dos franqueadores facilidades para 
aquisição das máquinas. "É preciso ter uma central de compras para gerar economia aos 
investidores. Com condições iguais às do mercado, vai ser difícil ter boa lucratividade", analisa.  
 
Grão expresso está de olho no mercado carioca  
 
A instalação de pelo menos sete novas lojas no Rio é a meta da Grão Espresso Cafeteria, que já 
tem uma unidade na Tijuca. O custo de implantação da loja varia de R$ 60 a R$ 80 mil, além da 
taxa de franquia, que é de R$ 18 mil. "O faturamento médio mensal é de R$ 18 mil e a 
expectativa de retorno de até 18 meses", diz Chantal Andreato, gerente de expansão.  
 
De 2001 para 2002, o consumo de café nas lojas Café do Ponto, que conta com 85 unidades em 
todo o País, aumentou cerca de 20%. "Isso significa que o potencial do mercado é grande e que a 
previsão do faturamento médio mensal pode até aumentar", diz Lilian Miranda, gerente de 
marketing. Para abrir um quiosque Café do Ponto, o investimento inicial é de cerca de R$ 50 mil, 



enquanto uma loja exige aporte de até R$ 100 mil, já incluindo, nos dois modelos, projeto 
arquitetônico, equipamentos e taxa de franquia.  
 
O risco do investimento em franquia, segundo a consultora do Sebrae Thais Helena de Lima Nunes 
é médio. Para ela, a concorrência dos pontos-de-venda tradicionais, com preços muito mais 
baixos, ainda representam significativa concorrência. Ela lembra ainda que redes internacionais 
também estão investindo no Brasil e, em breve, a Star Bucks chegará ao País.  
 
SERVIÇO  
 
Abic, 0xx-11-3258-7466  
 
Café do Ponto, www.cafedoponto.com.br  
 
Cláudia Pamplona, 2225-5825  
 
Fran's Café, 0xx-11-5056-0043 ou www.franscafe.com.br  
 
Grão Espresso, 0xx-11-3079-5080 ou www.graoespresso.com.br  
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