
Rei do Mate está em expansão no Estado 
Simone Garrafiel 
 
A tradicional casa de chá Rei do Mate, uma das maiores no segmento de venda de mate, café 
expresso e salgados em geral, busca franqueados, no Estado do Rio, interessados em pontos 
alternativos, como supermercados, empresas e hospitais. O investimento inicial varia de R$ 100 
mil a R$ 120 mil e a taxa de franquia é de R$ 15 mil. Atualmente, a rede tem, em todo Brasil, 170 
lojas inauguradas e 12 serão abertas neste primeiro semestre. 
 
De acordo com Antônio Carlos Nasraui, diretor comercial da Rei do Mate, a parceria criada com 
estabelecimentos comerciais tem sido sucesso de público. "Nosso foco principal serão os hospitais. 
No Rio de Janeiro, temos uma loja no Hospital São Vicente, da Tijuca, a qual proporciona um 
ambiente descontraído para atender aos acompanhantes. Queremos mais parcerias neste 
sentido", destaca. 
 
Interesse em bairros como leme e Jacarepaguá  
Além da expansão em pontos alternativos, Nasraui lembra que bairros como Leblon e Jacarepaguá 
não possuem unidades da loja e, então, são potenciais de mercado. Para abrir uma franquia Rei 
do Mate, o perfil exigido é de uma pessoa empreendedora, que esteja à frente do negócio. "O 
franqueado precisa estar ciente de que o retorno financeiro depende da administração dele", 
afirma o diretor.  
 
Em uma loja cujas atrações principais são a mistura do mate com frutas e o café de qualidade 
gourmet, menos ácido e mais suave, Nasraui diz que um dos diferenciais é a cooperativa de 
compras, onde os fornecedores são indicados e, devido ao volume de mercadorias encomendadas, 
há negociação de preço. "Isso significa melhor preço para o consumidor. Hoje, temos mais de 50 
combinações de mate, que se tornou a bebida natural mais consumida, nos últimos anos", 
argumenta. 
 
Para iniciar o negócio, o franqueado investe, no mínimo, R$ 100 mil, excluindo-se o valor do 
ponto comercial. A área mínima de uma loja é 25 metros quadrados, mas é possível optar pelo 
formato quiosque, de 15 metros quadrados. A taxa de franquia, de R$ 15 mil, inclui treinamento 
administrativo e operacional, acompanhamento do negócio e uso da marca. Nasraui informa que o 
faturamento mensal varia de R$ 20 mil a R$ 40 mil e a margem de lucro é de 20% sobre o 
faturamento bruto. 
 
Do mercado financeiro para o ramo  de franquias  
O franqueado André Barcellos Maia, que há cinco anos abriu sua primeira franquia, no Shopping 
Rio Sul, largou sua função no mercado financeiro para se dedicar aos negócios. Hoje, possui 
também unidades da Rei do Mate em Ipanema e nos shoppings Downtown, Via Parque, Carioca.  
 
- Próximo ao meu trabalho havia uma loja Rei do Mate, com a qual me identificava e freqüentava 
diariamente. Gosto muito dos produtos vendidos e do visual da loja. Resolvi investir e, com os 
bons resultados, prossegui, abrindo outras unidades - explica Maia.  
 
Segundo ele, o suporte dado pelo franqueador é bastante satisfatório e, apesar do investimento 
ser alto, os resultados são compensatórios e atendem às expectativas. Maia tem lojas que variam 
de 30 a 35 metros quadrados, onde são atendidos cerca de 600 clientes por dia. "O mate e o 
copão de pão de queijo são os produtos mais vendidos, representando 25% das vendas", ressalta 
o franqueado. 
 
 
 
 
 



Raio X 
 
Rei do Mate  
 
Negócio: casa de chá e café 
 
Investimento inicial: R$ 100 mil a R$ 200 mil, sem o ponto comercial 
 
Taxa de franquia: R$ 15 mil (incluída no investimento inicial) 
 
Taxa de royalties: 4% sobre o faturamento bruto 
 
Taxa de publicidade: 1% sobre o faturamento bruto 
 
Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil (lojas de rua) a R$ 40 mil (lojas dos shoppings) 
 
Margem de lucro sugerida: 20% do faturamento bruto 
 
Número de funcionários: de 4 a 8 
 
Área: 15 metros quadrados (área para quiosque) e 25 metros quadrados (área mínima para lojas) 
 
Risco: médio, pois, segundo a consultora Thaís Helena, do Sebrae/RJ, a franquia tem público, 
nome reconhecido e produtos de qualidade, mas as taxas de royalties e de publicidade são altas. 
 
SERVIÇO Rei do Mate, www.reidomate.com.br Sebrae/RJ: 0800 -782020  
Custo operacional não é alto  
 
Severo Marques do Couto é outro franqueado que, há três anos, optou pelo investimento na área 
de alimentação. A escolha pelo Rei do Mate foi feita depois da indicação de um amigo, também 
franqueado, que o incentivou a abrir o negócio. Influenciou na escolha, o fato de a franquia ter 
custo operacional baixo, segundo ele. 
 
- Inaugurei uma unidade de 50 metros quadrados, em Ipanema. O custo operacional da franquia 
não é alto e o retorno, satisfatório. Em 2003, passei por um período em que a concorrência ficou 
apertada, pois algumas cafeterias se instalaram próximas, mas já voltamos a ter bons resultados 
- disse Couto.  
 
Na opinião da consultora do Sebrae/RJ, Thaís Helena Nunes, uma franquia da Rei do Mate tem 
público, nome reconhecido e produtos de qualidade, mas possui altas taxas de royalties e de 
publicidade. "Um lucro de 20% é irrisório perto do investimento feito", diz ela.  
 
Investir no negócio gera um risco mediano, que depende da capacidade de gerenciamento e de 
resistência ao tempo de retorno por parte do franqueado. A consultora explica que uma franquia 
que exige de 4 a 8 funcionários obriga a presença do franqueado na gerência, pois a contratação 
de pessoal para esta função significa mais custos para um negócio que tem retorno a longo prazo. 
 
A rede Rei do Mate cresce, em média, 18% ao ano, em unidades de lojas. São Paulo e Rio de 
Janeiro concentram 80% dos negócios da rede. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 abr. 2005, Seu Negócio, p. B-16 


