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A rede Fran’s Café firmou parceria com a A3, empresa de soluções e serviços do grupo Itambé 
(administradora de condomínios), para criar o Fran´s Café Station, uma estação móvel de serviço, 
com nove metros quadrados, adaptada a prestar serviços a condomínios comerciais.  
 
"A Station é resultado de um projeto que ficou nove meses em gestação e nasce como 
amadurecimento da tendência do mercado de levar grifes para dentro dos prédios, a fim de 
terceirizar serviços de qualidade e aproveitar áreas comuns dentro dos edifícios comerciais", 
explica Lupércio Fernandes de Moraes, sócio-diretor da rede Fran’s Café.  
 
Fernando Martins Filho, diretor de novos negócios da Itambé, que administra hoje cerca de 400 
condomínios - dos quais 80 são prédios comerciais -, conta que era procurado por síndicos e 
proprietários de edifícios pedindo para agregar novos serviços. "As construtoras têm áreas 
rentáveis nos condomínios e nosso objetivo é aproveitar essas áreas e criar uma sinergia 
operacional de serviços que aumente a rentabilidade e reduza os custos do condomínio, ao 
mesmo tempo em que melhore e sofistique os serviços oferecidos para os usuários", diz. 
"Precisávamos de uma empresa que oferecesse qualidade, sofisticação e tecnologia; foi por isso 
que procuramos o Fran’s Café", completa.  
 
A primeira estação móvel de café já está operando no edifício Funchal (na rua Funchal, no Itaim, 
São Paulo), um dos prédios comerciais administrados pela Itambé. A meta é a instalação de 300 a 
400 unidades no Brasil, antes de tentar o mercado externo. Neste início de 2003, mais seis 
estações estão sendo instaladas. Além da instalação em prédios de escritórios, são alvo também 
os shopping centers, hotéis, hospitais e concessionárias de automóveis, além de pontos turísticos 
do Nordeste, começando pelos resorts da Costa do Sauípe, administrados pela Itambé.  
 
A Fran''s Café Station tem instalação automática. A station é uma unidade 100% autônoma: basta 
ligar na tomada e tudo funciona. "Para tirar o café expresso, é só apertar o botão", diz Lupércio 
Fernandes de Moraes.  
 
Segundo Moraes, a station não é um quiosque, uma unidade estática; é uma estação de serviço. 
"Ela está formatada para operações delivery; as pessoas que trabalham no edifício podem pedir 
por telefone um dos produtos do cardápio", diz. "Um funcionário, contratado especialmente para 
isso, faz a entrega em embalagens especiais, descartáveis e térmicas."  
 
Cada unidade station está preparada para servir até dois mil cafés por dia. Tem máquina 
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. O serviço oferece cyber café, com sinal na recepção do edifício, para que usuários 
com notebook ou palmtop possam fazer conexão.  
 
O design é assinado pelo arquiteto Roberto Terlizzi, que revisita o estilo retrô dos anos 50 
conferindo à estação um ar de modernidade, elegância e sofisticação, usando materiais como 
madeira, aço escovado, vidro e pedra.  
 
"Sua operacionalidade funciona de forma parecida com a dos navios; o sistema de bombeamento 
de água é semelhante ao dos aviões; todos os espaços são funcionais, aproveitados", explica 
Lupércio. "O prédio não precisa oferecer estrutura alguma para instalação e até o fornecimento de 
água é próprio." Além da unidade da rua Funchal, mais dois empreendimentos administrados pela 
Itambé têm projetos aprovados e outros cinco estão em negociação.  
 
Até março, os parceiros terão sete stations em funcionamento. A idéia é expandir as estações 
para todos os prédios administrados pela Itambé em 18 meses. "O Fran´s está preparado para 
uma inauguração por semana, mas a nossa previsão é da abertura de 30 unidades em 2003", diz 



Lupércio de Moraes. Para isso, o investimento potencial médio é de R$ 2 milhões (cada uma das 
unidades tem custo aproximado de R$ 57 mil). 
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