
UMA DELICIA 
DE NEGOCIO



SEJA UM LICENCIADO

O Licenciamento representa segurança e oportunidade para as empresas 
que desejam expandir rapidamente seus negócios. 
Além disso, é a chance ideal para pessoas que desejam investir com 
solidez em um negócio já consolidado. 
Com base no know-how adquirido na operação do negócio, a 
empresa transfere todo seu conhecimento em uma relação 
comercial, criada para promover bens e serviços entre ambas as partes. 
Essa união tende a unir esforços e habilidades, com um único objetivo: 
a prosperidade mútua.

VOCÊ CONHECE

O SISTEMA DE

LICENCIAMENTO

NO BRASIL?



A história do Churros da Praça® começou em 2002, com o Sr. Gláucio da Sil-
va Campos, na cidade de Araçatuba/SP. Ele juntou a experiência que tem em
atendimento ao público e vendas para apostar num pequeno carrinho de
churros em um supermercado da cidade. O trabalho foi árduo, mas a dedica-
ção fez o negócio prosperar. A qualidade dos produtos conquistou o paladar

A visão aguçada para bons negócios fez com que novos mercados fossem
explorados. O carrinho evoluiu e virou uma barraca. Sr. Gláucio começou a
apostar em feiras e encontros na região de Araçatuba. O cardápio passou a
ser conhecido cada vez por mais pessoas. Os churros se tornaram referência

Depois de oito anos de sucesso viajando com a barraca de churros, Sr. Gláucio
decidiu voltar ao formato que o fez ser conhecido: abriu um trailer fixo para
vender os produtos em Araçatuba/SP. A novidade tornou-se um sucesso ab-
soluto na cidade. A massa exclusiva - que permite churros sequinhos e cro-
cantes - combinada aos recheios de qualidade e ao carinho em atender todos
os clientes, transformaram os vários �pos de churros con�dos no cardápio
Churros da Praça® em verdadeiras obras primas gastronômicas, agradando
até aos mais exigentes paladares. A “Receita da Vovó” foi aprovada por todos.

As vendas cresceram bastante, Sr. Gláucio percebeu que estava na hora de
ampliar ainda mais a operação. Três novas unidades foram abertas na cidade
natal da marca, entre elas, a primeira loja �sica. A expansão passou a contar
com a ajuda e dedicação de um dos filhos, Maicon Campos, que trouxe joviali-
dade, cria�vidade e dinamismo ao negócio, deu certo! A primeira unidade fora

O sucesso da marca Churros da Praça® passou a ser reconhecido, além de
clientes, por inves�dores. A grande divulgação na mídia e os produtos de
qualidade ajudaram neste crescimento. Pai e filho perceberam a grande
oportunidade que �nham em mãos e, com a ajuda de uma consultoria es-
pecializada, formaram a Rede de Franquias Churros da Praça®. Os excelentes
resultados e a segurança do negócio fizeram com que a resposta do mercado
fosse rápida. Logo nos primeiros meses, as cidades de Penápolis e Guarara-
pes receberam unidades da rede, porteriormente a Rede conquistou a quan�a de

Devido a grande mudança econômica no País em 2017 e 2018 a rede de lojas 
fixas teve muitas alterações e quedas em seu faturamento, juntando com as 
decorrentes despesas fixas das lojas, algumas unidades infelizmente fecharam 
as portas. Hoje contamos com uma unidade Licenciada e 5 unidades próprias.

Após muitos estudos a Rede chega a conclusão de que, lojas fixas e com 
despesas altas não são mais lucra�vas para o negócio, encerramos então como
Franchising e passamos a Licenciar a marca Churros da Praça, reduzindo o valor
para o inves�dor ingressar no negócio em 70% comparado ao an�go sistema de 
Franchising. Disponibilizando o modelo de negócio trailer em Praças e locais
privados recuados, assim tendo a mobilidade e risco quase zero por não exis�r 
vinculo com alugueis, ponto fixo e despesas fixas como antes no modelo Franchising.

2019 A Solução

2017 Mudanças Necessárias

2015 Franchising

2013 - Crescimento

2010 - Consolidação

2005 Novos Mercados

2002 O início

9 unidades franqueadas.

de Araçatuba desembarcou na cidade de Birigui.

do público.

na região.



MIX DE
PRODUTOS

A receita de sucesso de Churros da Praça® leva ingredientes de 
excelente qualidade e itens secretos. Este é um dos principais diferenciais 
do negócio. As equipes de desenvolvimento de produtos estão sempre 
alinhadas com as novidades do mercado e, por isso, apostam em um 
mix variado e atual. São mais de 100 combinações de coberturas e 
recheios selecionados cuidadosamente para que o resultado seja  

surpreendente.



Missão

Visão

Proporcionar uma experiência gastronômica única para 

clientes, realizar sonhos de empreendedores e fazer parte 
da história vitoriosa de Licenciados.

Ser a maior, melhor e mais bem avaliada rede de 
 churros do Brasil.

Transparência nas operações e foco no resultado;
Incentivo ao Espírito Empreendedor;

Comprometimento com o pensamento em rede;
Criatividade na elaboração de produtos e em técnicas de gestão;
Contribuição com o desenvolvimento da economia das cidades

em que operamos;
Ética e responsabilidade.

Valores

EMPRESA
MAO NA MASSA



• Mix de produtos para todas as estações do ano;

• Produtos de consumo rápido, o cliente consome em poucos minutos;

• Marca fortemente associada ao produto;

• Ambiente familiar e clima organizacional amistoso;

• Know-how de sucesso comprovado há mais de quatorze anos;

• Receitas e métodos exclusivos de preparo;

• Treinamentos teóricos e práticos realizados no centro de treinamento Churros da Praça® e na 
própria Unidade Licenciada;

• Planejamento e monitoramento da implantação da Unidade Licenciada;

• Excelente índice de rentabilidade, com baixo investimento;

• Consultoria de Campo na área técnica e de negócios;

• Constante pesquisa internacional para desenvolvimento de novos produtos;

• Marketing exclusivo;

PLANTANDO, REGANDO E COLHENDO OS

MESMOS SONHOS E OBJETIVOS.

EMPRESA FAMILIAR



• Cidades com mais de 10.000 habitantes;

• Disponibilidade total de investimento;

• Implantar a unidade em 90 dias corridos.

• Investimento na estrutura: A partir de R$ 30 mil;

• Taxa de licenciamento: R$ 10 mil;

• Capital de giro: R$ 5 mil.

• Duração do Contrato: 02 anos;

• Retorno do Investimento: de 18 a 24 meses;

• Royalties: 0% sobre o faturamento bruto da 

unidade;

• Taxa de Propaganda: não cobramos;

• Média de Colaboradores por Unidade: 1 a 2;

• Média de Faturamento Mensal: R$ 8.000,00;

• Lucro mensal: de 20 a 40% do faturamento

PRÉ-REQUISITOS

O NEGÓCIO

VANTAGENS DE SER UM LICENCIADO

INVESTIMENTO

PLANO DE NEGÓCIOS

 

Segmento em

expansão 

Negócio com

alta rentabilidade

Assessoria em 

todas as etapas
do negócio

Apoio na 

escolha do ponto 

comercial

Consultoria de 

campo com 

experiência

Apoio completo 

na gestão 

Mix com mais

de 100 produtos

Manuais de operação



A origem do churros é quase mítica e remonta ao século XIX. Há quem diga que 

o alimento teve origem na China, onde uma mistura salgada era frita e servida 

no café da manhã. A iguaria teria sido levada à Europa por comerciantes 

portugueses e estes a recriaram, adicionando açúcar ao invés de sal e dando-

lhe o atual formato de estrela, mundialmente utilizado na atualidade. Outra 

versão afirma que o churro surgiu na Espanha, onde era feito por pastores que 

passavam dias isolados nas montanhas. 

O fato é que, graças aos colonizadores, esta delícia foi inserida na cultura da 

maioria dos países latino-americanos, sendo o consumo tradicional em todas 

as épocas do ano e tendo apenas algumas variações de formato conforme 

o país. Enquanto os brasileiros preferem um recheio de chocolate ou doce de 

leite, os cubanos gostam de recheio de goiaba, os mexicanos de baunilha e os 

uruguaios recheiam churros com queijo.

No Brasil, o produto é difundido há mais de 100 anos e é consumido por crianças 

e adultos de todas as idades. Por se tratar de um produto relativamente barato, 

recebe procura de todas as classes sociais. Pode ser servido nas opções doce e 

salgado, com diversos recheios e complementos. Há atualmente uma lacuna 

no mercado de churros e, portanto, temos uma excelente oportunidade de 

crescimento do setor.

O MERCADO DE 

CHURROS

O SETOR DE 

ALIMENTAÇÃO

O faturamento do setor de alimentos brasileiro cresceu 2,08% em 2018, ao 

atingir R$ 656 bilhões, somadas as exportações e as vendas para o mercado 

interno. Os dados foram divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de 

Alimentos (Abia), na capital paulista. O setor gerou no ano passado 13 mil 

postos de trabalho. O total de investimentos em ativos e fusões e aquisições 

alcançou R$ 21,4 bilhões, com aumento de 13,4% em relação aos R$ 18,9 

bilhões registrados em 2017.

“O setor de alimentos é o maior empregador dentro da indústria brasileira. 

Qualquer crescimento na indústria de alimentos é bastante significativo e a 

qualidade do emprego gerado é muito importante. Ano passado, houve 

aumento de 0,21% dos salários dentro da indústria da alimentação”.

Os brasileiros estão comendo mais fora de casa. As famílias gastaram, em 

média, R$ 658,23 mensais com alimentação, sendo 67,2% (R$ 442,27) com 



• Entre em contato conosco através da aba Contato em nosso site www.churrosdapraca.com 

então enviaremos em seu e-mail nossa ficha de pré-qualificação.

• Preencha a ficha de pré-qualificação e nos envie para avaliação.

• Você será convidado para vir a Araçatuba - SP, para conhecer a estrutura do Churros da Praça® 

• Uma reunião de apresentação do plano de negócios Churros da Praça® será feita.

• Volte a Araçatuba para efetuar o pagamento da taxa de licenciamento e participar da reunião de 

assinatura do contrato de licenciamento e orientações iniciais sobre o processo de implantação.

• É hora de conhecer o ponto comercial da praça escolhida.

• Crie a pessoa jurídica.

• Efetue a compra do trailer, maquinários, equipamentos e do estoque inicial.

• Participe do treinamento inicial durante 5 dias.

• Selecione os colaboradores da unidade.

• Receba a equipe de integração para treinamento no local.

• Tudo pronto! Agora é só inaugurar sua unidade Churros da Praça®.

�PROCESSO DE IMPLANTACAO


