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Para lucrar mais, Gerson Cantarino, diretor comercial do Fran’s Café diz que sua principal 
ferramenta é a parceria com fornecedores de grande porte. De acordo com ele, as vantagens de 
trabalhar com empresas maiores são várias, já que elas têm força para acompanhar o 
crescimento da rede, política de desenvolvimento de produtos, logística e valor agregado à marca. 
Hoje, 70% dos fornecedores do Fran’s são empresas de grande porte, 10% a mais que em 2003.  
 
Segundo Cantarino, neste ano, a rede deverá superar as projeções iniciais de alta de 15% sobre o 
faturamento de 2003, de R$ 32 milhões. “Temos grandes parceiros com estratégias diferenciadas. 
Dependendo da negociação, os descontos chegam a 20%”, diz. Antes de Cantarino assumir o 
cargo de diretor comercial, há mais de 5 anos, a rede passou por uma fase de estagnação. Com a 
força também das novas operações em estados além de São Paulo, deu um salto e voltou a 
crescer.  
 
A expansão da rede é outra estratégia come rcial que, na opinião do empresário, incrementa o 
lucro do grupo. Atualmente, a rede conta com 86 pontos-de-venda. Destes, 25 foram abertos 
neste ano, mais que o dobro do número de inaugurações em 2003. “Prevemos a abertura de 30 
filiais e uma receita 30% maior em 2005”, diz. Em 2002, o faturamento da rede foi de R$ 25 
milhões com 65 lojas. 
 
Cantarino ressalta que a negociação com fornecedores de grande porte garante redução de custos 
porque as empresas maiores fazem entregas mais rápidas e têm um sistema de logística próprio 
capaz de atender a todas as filiais do Fran’s Café, sem que a rede tenha que gastar com a 
distribuição de mercadorias. O executivo conta também que as companhias maiores estão mais 
dispostas a participar das campanhas da rede. “Os resultados são positivos, inclusive para o 
consumidor final”.  
 
Segundo o diretor comercial, a rede não faz parceria com instituições financeiras para comprar e 
faz encomendas somente com capital próprio. “As lojas trabalham com um fluxo de movimento de 
onde tiram o capital de giro para as compras”, explica. Na maioria dos casos, os mesmos 
fornecedores abastecem toda a rede, salvo uma minoria que faz negociações regionais. “A 
quantidade de mercadoria comprada varia de loja para loja. Cada uma trabalha com um nível 
adequado para o seu movimento. Nós temos 40 fornecedores que atendem a todas as filiais, mas 
para alguns lojistas os fornecedores locais são mais vantajoso.”  
 
Para os franqueados, a margem de lucro estipulada pelo Fran’s é de 15%, adquirida na venda 
para o consumidor final. Ainda para reduzir despesas e aumentar o lucro, Cantarino aconselha aos 
franqueados que invistam no atendimento de suas lojas. As revistas e jornais vendidos pelas 
unidades principalmente de São Paulo ficam a cargo dos franqueados que, segundo o executivo, 
negociam diretamente com os veículos de comunicação.  
 
Também está entre as estratégias comerciais do executivo, agora para agradar o consumidor 
final, a política de preços da rede. “Alteramos os preços sempre duas vezes ao ano, nos mesmos 
períodos, acompanhando o movimento do mercado”, diz. Segundo ele, apenas as lojas do interior 
de São Paulo praticam preços reduzidos, pelo menor poder aquisitivo da região.  
Expansão  
 
No ano passado, outras decisões comerciais alavancaram as vendas do Fran’s Café, quando a 
tradicional cafeteria da capital paulista reforçou o investimento nas Regiões Sul e Nordeste do País 
e interior de São Paulo. Hoje, estão concentradas na capital paulista 60% das lojas do grupo. 
“Operamos em quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco), mas estamos em 
busca de novos pontos”, diz. Além disso, começou em 2003 um forte investimento da rede para a 
criação de novos formatos das lojas.  



Entre as inovações da rede, está o sistema de franquias de quiosques móveis instalados em 
edifícios comerciais, escritórios, hotéis e shopping centers, chamado de station. Neste ano, além 
das 11 lojas, foram inaugurados 14 stations contra um station inaugurado em 2003. De acordo 
com Cantarino, trata-se de um empreendimento de fácil instalação, sem necessidade de ponto 
hidráulico, apenas de eletricidade.  
 
A área ideal para o station é de 25 metros quadrados. “Formatado pela franquia, é o próprio dono 
quem cuida do negócio e faz as transações com os seus colaboradores. Em média, o faturamento 
mensal de um station é R$ 15 mil, o que faz dele um negócio rentável para os condomínios, que 
recebem aluguel de 5% desse valor”. Para comportar um station, é preciso que o 
empreendimento tenha um público de pelo menos 500 pessoas. 
 
Com investimento de R$ 12 milhões, além dos quiosques, a rede criou o espaço para cibercafés, 
com tecnologia Wi Fi (conexão à Internet sem fio), hoje encontrado em quase todas as lojas do 
grupo. Outro recurso é o Coffee in Company, sistema de aluguel de máquinas de café expresso, 
cappuccinos e chocolates quentes. Enquanto isso, o grupo também inicia operações no mercado 
internacional, com franquias na Ásia e da Europa.  
 
Além do número de lojas, contribuiu para o salto da rede em 2003 a parceria firmada com a 
MasterCard e a Redecard . A aceitação dos cartões de crédito como pagamento incrementou a o 
tíquete médio de clientes do grupo em 10%, o que resultou em um crescimento de 7% a 10% no 
faturamento anual das lojas. Com as mudanças, a intenção da rede é triplicar o faturamento 
alcançado no ano passado em 3 anos.  
 
De acordo com Cantarino, é preciso inovar para atrair mais clientela. “Iniciamos recentemente a 
venda de destilados e cervejas no happy hour das lojas, com grande potencial”, diz. Para o 
executivo, essa estratégia o diferencia dos concorrentes. “Não temos concorrentes à altura. 
Existem, sim, outros canais de varejo que se assemelham ao nosso negócio, mas sem competição 
direta”. 

 
 
Leia Mais 
 
Empresa de Bauru chegou à capital paulista em 1988 
 
A primeira loja Fran’s Café foi aberta em 1972 por Francisco Antônio Conte, o Fran, em Bauru, no 
interior de São Paulo. A empresa chegou à capital paulista em 1988, no tradicional Edifício Itália.  
Atualmente, serve quase mil cafezinhos no mês de julho, total que cai até 20% no verão. Além do 
cafezinho, que representa 20% da receita do Fran’s, a rede também comercializa salgadinhos e 
sanduíches, que representam 60% do faturamento do grupo, e sobremesas (20%).  
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