


APRESENTAÇÃO 
 

É com imensa satisfação que 

apresentamos um conceito 

diferenciado para a oferta de 

churros gourmet de altíssima 

qualidade. 

 

Além de possuir uma 

elegante proposta visual retrô, 

que remete à memória afetiva 

da infância e valoriza 

qualquer ambiente,  

apresenta uma receita única e 

um processo de produção 

exclusivo desenvolvido com o 

suporte de experientes 

profissionais da USP e de 

renomada multinacional do 

segmento de alimentos. 

 



  
DON CHURRO 

busca criar uma experiência 

única, oferecendo uma 

receita especial com sabor 

de infância 



DIFERENCIAIS 

Mais do que oferecer um produto, nossa proposta é proporcionar 

uma experiência que remeta à infância ou que resgate uma memória 

significativa do passado. 
 

É resgatar aquela sensação de ir comer um churro na praça da 

cidade do interior, na praia à noite ou na quermesse.  



DIFERENCIAIS 

CHURROS 

 

Fritos ou pré-fritos para assar na hora! 

VISUAL 

 

Um convite à experimentação! 

VACALIN 

 

Doce de leite Vacalin. 

CALLEBAUT 

 

Chocolate belga Callebaut 

MASSA 

 

Leve, crocante e dourada, 

desenvolvida em parceria com a 

Bunge. 

ÓLEO DE GIRASSOL 

Nova Formulação 

 

Rico em ômega 9, livre de gorduras trans e 

baixo teor de gorduras saturadas. 



QUEM É 

DON CHURRO? 

Seguindo o conceito de resgatar a 

memória afetiva das 

pessoas, a ideia é que o nome 

‘Don Churro’ pessoalize a marca, 

fazendo com que pensemos que 

poderia ter sido algum “distinto 

senhor” que conhecemos na 

infância e era um grande 

influenciador, todos o admiravam 



Projeto ÚNICO, oferece o  

melhor churro, desfrutando de 

ingredientes de alta qualidade e 

benéficos à saúde. 

 

PROJETO 



• Quiosque móvel e fixo já montado 

• Assessoria para escolha de ponto 

• Apoio na inauguração 

• Melhor suporte pós-venda do mercado 

FRANQUIA 



A operação do negócio é bem simples. Com o treinamento intenso 

e a logística estruturada que possuímos, o investidor pode somente 

supervisionar a operação. Para a equipe é só esperar a massa 

chegar semi pronta da fábrica da Don Churro e, em seguida, 

apenas fritar, rechear, colocar os toppings e lucrar! 

FÁCIL GESTÃO 



TREINAMENTO 

O treinamento de Gestores e 

Profissionais , além de teórico, é 

realizado na fábrica, diretamente com 

os fornecedores , e proporciona a 

vivência de todo o processo de 

fabricação do churro. 
 

Em seguida, o acompanhamento da 

operação garante que a experiência do 

treinamento se consolide no dia a dia 

dos envolvidos. 



Não necessita capital de giro, ou seja, o ponto 

de equilíbrio acontece nos primeiros 30 dias.  
 

Uma das melhores rentabilidades do segmento, 

entre 20 e 25%. 

LUCRO 



NOSSOS 

CHURROS 

TRADICIONAL ESPANHOL GOURMET 



QUIOSQUES 

QUIOSQUE 

MÓVEL 

QUIOSQUE 

FIXO 



QUIOSQUE MÓVEL 

1,10m Profundidade 75cm Profundidade 

2,85m 1,05m 

1,90 m 
Altura 

CAIXA 



• Caixa 

• Frigobar 

• Geladeira 

• Fritadeira Dupla 

• Masseiras 

• Exaustor 

• Recheadeiras 

• Derretedeiras 

 
*Na opção de assado, se 

substitui as masseiras e 

fritadeira por fornos 

elétricos. 

COMPOSIÇÃO 



QUIOSQUE FIXO 

2,06m Lateral 
4,06m 

1,90 m 
Altura 



• Caixa 

• Frigobar 

• Geladeira 

• Fritadeira Dupla 

• Masseiras 

• Exaustor 

• Recheadeiras 

• Derretedeiras 

• Pia 

 
***Na opção de assado, 

se substitui as masseiras 

e fritadeira por fornos 

elétricos. 

 

COMPOSIÇÃO 



FICHA TÉCNICA 

FRITO ou ASSADO 

  
INVESTIMENTO INICIAL: a partir de R$ 50mil 

 

Taxa de Franquia: R$ 33 mil 

Faturamento Médio: R$ 60 mil 

Lucro Líquido: de 20 a 25% 

 

Custo Mensal: 

Royalties: 4% do faturamento ou valor mínimo 1,6 mil 

Taxa de Marketing: R$ 400 

 

Ponto de Equilíbrio: 1º. mês 

ROI: a partir do 6º mês 

Facilidade para realizar seu sonho!!! 

Você paga o investimento com a operação.  



FICHA TÉCNICA 

EXPRESS 

Taxa de Franquia: R$ 25 mil 

Faturamento Médio: R$ 26 mil 

Lucro Líquido: 20% 

 

Custo Mensal: 

Royalties: 4% do faturamento ou valor 

mínimo 1,6 mil 

Taxa de Marketing: R$ 400 

 

Ponto de Equilíbrio: 1º. mês 

ROI: a partir do 12º mês 

Facilidade para realizar seu sonho!!! 

Você paga o investimento com a operação.  

INVESTIMENTO INICIAL: a partir de R$ 40mil 



NOSSAS  

OPERAÇÕES 

Operações em andamento: 

• Center Norte 

• Pátio Higienópolis 

• Shopping Light 

• Iguatemi Alphaville 

• Shopping Hortolândia 

 

Em Breve... 

• Shopping Pátio Paulista 

• Shopping Interlagos 

• Internacional Shopping de 

Guarulhos 

Temos diversos pontos 

disponíveis já negociados. 

Entrar em contato para saber 

mais informações. 



SEJA UM 

FRANQUEADO! 

ENDEREÇO 
Av. Presidente Kennedy, 3.500 

Santa Paula, São Caetano do Sul 

09572-200 

FUNCIONAMENTO 
Segunda - Sexta 

Das 08h às 17h 

CONTATO 
(11) 2759-1281 / 1282 

contato@wltparticipacoes.com 

www.facebook.com/ donchurrogourmet 

www.instagram.com/donchurrobr/ 


