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O intervalo para o café no trabalho pode ficar mais sofisticado. A idéia da Fran's Café, 
conhecida no Rio de Janeiro por sua loja no Leblon, é dar adeus aos tradicionais 
copinhos de plástico utilizados pelas máquinas comuns. Para isso, a empresa 
desenvolveu um formato de franquia móvel, o Fran's Café Station, que tem como 
principais alvos prédios de escritórios, hotéis, shoppings e hospitais. 
 
A meta de expansão é audaciosa: 300 a 400 unidades em todo o Brasil. Mas está longe 
de ser alcançada este ano. Para 2003, o plano é de 25 unidades. Destas, cinco estarão 
no Rio de Janeiro. "Por enquanto, consolidaremos o projeto em São Paulo, mas a partir 
do segundo semestre nosso objetivo é o Rio de Janeiro", diz o coordenador de 
marketing do Fran's Café, Sérgio Freire. 
 
Destacada como ponto positivo pelo consultor de franquias do Sebrae- RJ Haroldo 
Caser, a mobilidade é uma das principais apostas do Fran's Café Station. "Podemos 
levar a unidade a qualquer lugar do prédio. Um funcionário pode pedir um café ou 
sanduíche e nós levamos para ele, além de podermos nos localizar em diferentes locais 
sem nenhum tipo de transtorno, pois a máquina pode ser ligada em qualquer lugar", 
garante Freire. 
 
Para Caser, as praticidades oferecidas pela mobilidade estão mais diretamente ligadas 
ao bolso do franqueado. "A unidade pode sair de um ponto fraco de movimento sem 
exigir investimentos dos franqueados. Isso seria ideal para qualquer negócio", observa 
o consultor. 
 
O cardápio das unidades menores é similar ao das lojas, porém reduzido, sem os 
pratos quentes, as sopas e as saladas. O carro-chefe de vendas são as bebidas 
quentes, salgados e sanduíches. Para ter um Fran's Café Station, é preciso investir R$ 
57 mil, já incluídos a taxa de franquia e a unidade móvel, que dispensa instalação e 
não exige custos de construção e obras. Além disso, o franqueado precisará comprar o 
estoque inicial, em torno de R$ 3 mil. 
 
Segurança e comodidade 
 
O projeto nasceu em parceria com a administradora de condomínios A3. "Queríamos 
aproveitar espaços em prédios e a A3 entrou em contato conosco. Essa experiência já 
estava sendo feita, mas com lojas. O Fran's Café Station é mais prático e menos 
dispendioso. As pessoas querem segurança e comodidade. Por isso, esse é um negócio 
que ainda vai crescer muito", diz Freire. 
 
A área mínima exigida é de nove metros quadrados, considerada ideal para 
empreendimentos desse tipo, segundo o consultor Haroldo Caser, que acredita que o 
risco da operação seja médio. "A questão da mobilidade minimiza bastante os riscos do 
investimento, mas o valor não é dos mais baixos, além da concorrência ser grande no 
ramo de alimentação", justifica. 
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Fran's Café, 0xx-11-5056-0043 
Sebrae-RJ, 0800-782020 
Raio x 



>> Investimento inicial: R$ 57 mil (com taxa de franquia e a unidade móvel) 
>> Estoque inicial: R$ 3 mil 
>> Taxa de royalties: R$ 600 mensais  
>> Taxa de publicidade: R$ 150 mensais 
>> Faturamento médio mensal: R$ 15 mil 
>> Margem de lucro mínima: 20% 
>> Área mínima: 9 metros quadrados 
>> Risco: médio, na avaliação do consultor do Sebrae- RJ Haroldo Caser 
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