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O sonho de empreender 
com o Café

Cenário Atual 
- Mercado saturado para abertura de 

novas cafeterias em grandes centros 
comerciais. 
- Alto investimento de implantação e 
alto custo mensal com locação de 
espaço  e quadro de funcionários.



Proposta para o futuro

Mara Mix 
Primeira franqueadora de Micro 

Cafeterias do Brasil

- Existem centenas de milhares de 
locais com potencial de mais de 10 
doses de consumo por dia.  

- Multiplique o número de pontos 
com uma operação de baixo 
investimento e enxuta, 
e tenha alta lucratividade. 



Mara Mix > franqueadora que conversa com o 
franqueado e o empresário de locação de máquinas e 
eventos.

Vovó Maria > Marca criada pela Mara Mix para falar a 
linguagem do consumidor. Linha de produtos completa, 
tais como Achocolatado, Espresso, Cappuccino, Sopas, 
Chá, Torrado e Moído (café de coador) entre outros.



✓ Linha completa de 
produtos, populares 
e premium, que 
proporciona 
flexibilidade para 
atender todos os 
públicos. 

Produtos Vovó Maria



➢ Franqueado investe R$25.000 de taxa de franquia. Nesta taxa já está inclusa marca, know
how e todos os equipamentos para operar sua franquia (outras franquias não investem em 
ativos para seus franqueados utilizarem sem cobrar a mais por isso).

➢ Recebe treinamento de operação da máquina e carrinho.

➢ Tem suporte constante da franqueadora.

➢ Apoio na prospecção do ponto.

➢ Terá mix completo de uma cafeteria tradicional ex.: café torrado e moído 
com marca Vovó Maria.

Como funciona a franquia Cafeteria Vovó Maria?



➢ O Carrinho pode ser alocado em empresas, centros comerciais, grandes clínicas, hospitais, grandes 
concessionárias, escolas de idiomas, cursos e faculdades. Este movimento de alocar store in store já está 
acontecendo, com cafeterias em: livrarias, agência bancária, lojas de calçados e lojas de varejo tradicionais.

➢ O risco é baixíssimo, com venda de R$70/dia já é possível alcançar o ponto de equilíbrio. 

➢ Outras cafeterias concorrentes que não tem know how operadores de máquinas na operação da cafeteria, 
pagam até 5x mais no custo das bebidas. Um dos principais produtos, custando muito menos, faz com que o 
negócio seja muito mais atrativo.

➢ A Micro Cafeteria poderá ter cardápio simples ou completo, a análise vai depender do potencial do ponto. A 
franqueadora apoia na análise do ponto. O salgado e o doce vai ser escolhido de acordo com o público local;

Tenha a sua própria micro cafeteria



Vantagens de ser um franqueado Carrinho Cafeteria
1. Baixo investimento > Micro franquia de R$25.000, melhor custo benefício do mercado.

2. Baixíssimo risco > Sem custos fixos relevantes, não tem prejuízo quando não vende o esperado. 

3. Melhor margem nas bebidas quentes > Você parará cerca de R$0,85 na bebida láctea, enquanto que se colocasse máquina 
concorrente, pagaria até próximo de R$4,00 na bebida. Sobre muito mais dinheiro na sua operação Vovó Maria. 

4. Compacto, completo e bonito > Oferece solução de cafeteria completa em um pequeno espaço.

5. Know how de varejo, tecnologia > Equipe experiente em todas as frentes do negócio.

6. Sem burocracia > Começa a operar rapidamente, abertura de MEI no mesmo dia. Fica com a máquina após o treinamento e 
tenha segurança na operação.

7. Negócio flexível > se o volume de vendas não é o suficiente, você troca o Carrinho de lugar.

8. Clientes satisfeitos > Produtos de excelentes qualidade com preços competitivos.

9. Não perde dinheiro com desvalorização das instalações > Ao investir em instalações, estas
envelhecem e desvalorizam. Na Mara Mix as instalações (máquinas) são adquiridas 
pela franqueadora.



Investimento inicial

➢Taxa de franquia no valor de: R$ 25.000.

➢Estoque inicial, uniforme, suporte e 
acessórios estimado para as primeiras 
instalações: R$ 4.000.

➢ Investimento total na franquia: APENAS R$ 29.000



Tendência de mercado
Store in store – Cafeteria dentro de outros estabelecimentos



Fotos da operação



Fotos da operação



Fotos da operação



Muito obrigado

Visite nossas redes sociais


