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Saturação de pontos em shoppings e lojas de rua leva unidades para dentro de 
hospitais e faculdades. As redes de franquias brasileiras buscam novos mercados para 
abertura de lojas. Com os espaços de rua e de shopping concorridos - e até mesmo 
saturados em algumas regiões, a primeira corrida foi para unidades store-in-store, 
com redes de alimentação disputando pontos em cadeias de supermercados como Wal-
Mart e home centers como Leroy Merlin e Dicico.  
 
Como toda área de grande circulação é um ponto-de-venda em potencial, essa 
expansão continua agora rumo a hospitais, faculdades e empresas. A Casa do Pão de 
Queijo, hoje com 450 unidades, é uma das pioneiras nesse processo. Já instalada no 
centro administrativo do Carrefour, a rede abriu unidade no Hospital Beneficência 
Portuguesa, em São Paulo.  
 
"Nosso segmento, de cafeteria e salgados, atende bem à demanda de ambulatórios, 
internações de um ou dois dias e, principalmente, aos acompanhantes dos pacientes e 
à própria comunidade interna (médicos, enfermeiros e outros funcionários)", diz 
Alberto Carneiro Neto, presidente da rede. Segundo ele, a cafeteria se transformou em 
um centro de convivência para os profissionais, com arquitetura diferenciada e jardim, 
e permite um momento de relaxamento para o acompanhante, o que explica o sucesso 
registrado por esses pontos-de-venda.  
 
A cafeteria funciona 24 horas, com operação do grupo GR (Accor). "A loja da Casa do 
Pão de Queijo no Beneficência Portuguesa, que é um hospital de grande porte, tem 
faturamento em torno de R$ 1 milhão por ano, o que corresponde ao faturamento de 
uma unidade num shopping de grande movimento", compara Neto.  
 
Neste segmento, a rede também está entrando em centros médicos como o Medical 
Center, no bairro paulistano Higienópolis. As operações são restritas ao público 
interno. "No cardápio, não há produtos específicos para esses locais. Mas alguns fazem 
mais sucesso de acordo com o público. Como a porção de pão de queijo, que o 
acompanhante leva para comer no quarto, e o sanduíche que já vem embalado, para 
quem não quiser consumir naquele momento."  
 
A taxa de franquia da rede custa cerca de R$ 35 mil, com 3% de royalties e 3% de 
taxa de propaganda, ambas mensais e calculadas sobre o faturamento bruto da 
unidade.  
 
Rei do Mate  
 
A rede Rei do Mate, hoje com 197 lojas, também segue esse caminho de expansão. 
"Em algumas praças, como a cidade do Rio de Janeiro, já estamos dentro de todos os 
shoppings com pontos diversos nos bairros, por isso procuramos mercados alternativos 
de crescimento, como hospitais, clubes, aeroportos e empresas", diz Antônio Carlos 
Nasraui, diretor comercial e de marketing da rede.  
 
No ano passado, a empresa inaugurou uma unidade no Hospital do Câncer, em São 
Paulo, e no Hospital São Vicente de Paula, no Rio. "São as lojas em que mais 
recebemos elogios, pois o momento do café serve para espairecer. Oferecemos uma 
gama de produtos maior e um atendimento mais atencioso", diz Nasraui. A média de 
faturamento de uma franquia Rei do Mate é de R$ 30 mil por mês.  



 
Universidades  
 
Outro ponto de alta circulação de pessoas que atraiu franqueados foram as faculdades. 
Conforme Neto, esta expansão começou timidamente, mas hoje todas as escolas já 
estão preocupadas em modernizar suas cantinas e oferecer alternativas diversificadas.  
 
A Casa do Pão de Queijo tem pontos nas faculdades paulistanas Faculdade Armando 
Álvares Penteado (FAAP), PUC, Mackenzie, Senac e Unip, além da Unifor, em Fortaleza.  
 
O funcionamento fica atrelado ao calendário letivo. "É semelhante a pontos-de-venda 
de litoral, que têm concentração de faturamento em quatro meses. Na faculdade, são 
10 meses de faturamento para 12 meses de despesas, mas geralmente as 
universidades ajudam neste aspecto, não cobrando aluguel nos períodos de férias", 
explica. O Rei do Mate também já inaugurou um ponto na universidade FMU.  
 
Leia mais 
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Unidades administrativas de grandes empresas têm sido consideradas outra boa opção 
para a expansão das redes de franquia. O Rei do Mate já tinha pontos-de-venda nos 
hipermercados Wal-Mart e na home center Dicico. Hoje tem unidade na empresa de 
tecnologia da informação Consist, que tem 600 funcionários, e no São Paulo Futebol 
Clube. "Além disso, inauguramos uma unidade no aeroporto Viracopos na semana 
passada, um mercado novo para nós", diz Nasraui.  
 
A Casa do Pão de Queijo inaugurou pontos nas editoras Abril e Folha. No Projac, centro 
de gravações da Rede Globo, a unidade atende artistas, funcionários e caravanas que 
visitam os programas. "Também já temos uma loja dentro do SBT e estamos 
montando outra no novo centro de distribuição da Casas Bahia. Este negócio tem 
grande potencial. Temos muitos centros comerciais e sedes empresariais para que a 
expansão aconteça", acredita o presidente da rede.  
 
Postos de gasolina  
 
A inspiração para novos mercados é pensar no cliente, segundo o executivo. "A grande 
questão é como atendê-lo nos vários momentos do dia. Ele não está sempre no 
shopping ou passeando numa rua de comércio, mas no ambiente de trabalho, 
abastecendo o carro, na academia." A empresa também tem lojas em postos de 
gasolina (são mais de 150 unidades deste tipo) e abriu pontos-de-venda em navios 
que circulam pelo litoral brasileiro.  
 
Já a rede de alimentação Subway começa a entrar neste processo. Tem uma unidade 
dentro do supermercado Angeloni, em Joinville e deverá abrir outra em fevereiro na 
rede varejista, em Blumenau.  
 
Essa expansão, entretanto, não se resume às redes de alimentação. A livraria Nobel já 
tem cinco lojas em faculdades, na capital e interior paulista, e uma loja em posto de 
gasolina. "São lojas menores, de apenas 9 m², mas com boa rentabilidade", aponta 
Wagner Bado, gerente sênior de expansão de franquias da Nobel. Neste perfil, as 
unidades têm número menor de títulos e exemplares.  



 
"Nos postos, o movimento é maior no fim da tarde/início de noite, quando as pessoas 
estão voltando do serviço para a casa", afirma Bado. "O movimento é maior de acordo 
com o ponto, ou seja, se o posto de combustível tiver outros serviços agregados, como 
cafeteria e lava-rápido, com certeza será maior." A taxa de franquia varia de R$ 25 mil 
a R$ 40 mil. Hoje a rede tem 144 lojas abertas no País, quatro em Portugal, e inaugura 
este ano cinco na Espanha e cinco no México.  
 
A rede de videolocadoras Blockbuster Brasil (BWU Comércio e Entretenimento) 
inaugurou, em dezembro, uma loja dentro da sede do Unibanco, em São Paulo. Esta, 
entretanto, não é franquia, mas é o projeto piloto da rede nesse modelo de negócio, 
atendendo apenas os funcionários do banco.  
 
"É uma loja menor que a convencional, de 40 m². Como nossos móveis tinham padrão 
americano, com grande profundidade, tivemos que fazer algumas modificações de 
mobiliário, para comportar o mesmo número de filmes e cópias", explica Marcos 
Vignal, vice-presidente da Blockbuster Brasil. A média de faturamento desta unidade é 
de R$ 35 mil, com 700 visitas de clientes, por mês. Uma unidade convencional tem 
receita de R$ 100 mil, com 2 mil visitas/mês.  
 
Adaptações no formato  
 
"Nesse tempo de funcionamento, já tivemos várias lições sobre esse modelo de loja. 
Em janeiro, por exemplo, grande parte dos funcionários da empresa tira férias, 
reduzindo o movimento interno e, conseqüentemente, de clientes na loja", aponta o 
executivo. "Outra peculiaridade é que não há funcionamento nos finais de semana e o 
movimento é maior do meio do dia, quando as pessoas estão indo ou retornando do 
almoço, e no fim do dia."  
 
Apesar da receptividade positiva do público interno, Vignal aponta que os planos são 
cautelosos. "Queremos entender como esse negócio funciona num horizonte maior que 
90 dias, antes de multiplicá-lo."  
 
kicker: Lojas dentro de sedes administrativas de empresas têm funcionamento limitado 
aos dias de semana, em horário comercial  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 23 jan. 2006, Administração e Serviços, p. 
C-3. 
 


