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A CASA DO CHURRO: DOCE SUCESSO 

 
 
 

 
RESUMO 
 

Este caso mostra como a família Farre Martinez, de origem espanhola, conseguiu se 
estabelecer no Brasil (pós-segunda guerra mundial) e se tornar empreendedora, utilizando 
conhecimentos e costumes de sua terra natal. Foram destacadas todas as atitudes que levaram 
ao sucesso um negócio simples, porém criativo e inovador, que obteve o reconhecimento da 
mídia especializada. 

 
 
 

Palavras-chave: Micro-empresa; Empreendedorismo; Foco no Cliente; Composto de 
Marketing; 4 Ps. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este caso tem por objetivo apresentar como a adoção de simples metodologias 
administrativas pode ser fundamental para alavancar um pequeno negócio. O uso em questão, 
mesmo que em determinados momentos involuntário, do Composto de Marketing foi decisivo 
para firmar e expandir a visibilidade da empresa no mercado. São abordados fatos como da 
escolha da região, dos produtos a serem vendidos, do reconhecimento da mídia gastronômica 
e da definição da política de preços e formas de pagamento. Em suma, uma história de 
empreendedorismo e sucesso que ganhou destaque na imprensa especializada.  

Justifica-se pela necessidade de uma maior profissionalização por parte das micros, 
pequenas e médias empresas para que consigam obter maior vantagem competitiva. Todos os 
dados foram obtidos por meio de pesquisas bibliográficas, eletrônicas (internet), pessoais 
(entrevistas) e de campo. Sendo os seus estudos realizados no período de Setembro de 2008 à 
Agosto de 2009. 

Antônio Farre Martinez, 61 anos, espanhol, é fundador, sócio e proprietário do 
negócio. Leandro Farre, 34 anos, brasileiro com cidadania espanhola, é diretor comercial da A 

Casa do Churro e um dos sócios da empresa, filho do fundador, é quem se encontra à frente 
dos negócios. A família detentora da loja é de origem espanhola, portanto, tendo know-how 
para a fabricação do alimento em sua forma original. No estabelecimento, são 
comercializados churros em diversos tamanhos, formatos e com os mais variados tipos de 
recheios, inclusive salgados.  

O churro é um alimento de origem espanhola, muito popular nos países latino-
americanos. Este é preparado com massa em formato cilíndrico e frito em óleo vegetal. Na 
Espanha, é originalmente consumido nas pausas para o café juntamente com uma xícara de 
chocolate quente para que sejam mergulhados. Pela história e colonização, o churro se tornou 
bastante popular nos países hispano-americanos, desde o México até a Argentina.  
  

 
Figura 1- Chocolate e Churros de Madri, Espanha 

 

Fonte: JOHN, Ruth. Chocolate y Churros. 

 
Em países como Brasil e Uruguai, é costume ser internamente recheado com doce de 

leite ou chocolate, podendo ser opcionalmente salpicado com uma camada de açúcar ou 
canela. Dentro da cidade de São Paulo, o maior concorrente da A Casa do Churro é a rede 
franqueada denominada Churros do Espanhol com presença considerável na região da zona 
leste. No entanto, o Churros do Espanhol conta com seu negócio baseado quase que 
totalmente em pequenos quiosques, que também comercializam crepes e massas, isso faz com 
que a variedade de sabores e tipos de churros ofertados seja bem reduzida.  
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Outros concorrentes que não podem ser descartados são: o comércio móvel, 
geralmente feito com um automóvel adaptado para a venda, e também, as barracas presentes 
nas ruas, feiras, exposições e festas.  
 
 
 
O INÍCIO 
 

A família Farre Martinez imigrou da Espanha para o Brasil em 1954, mais 
especificamente para a cidade de São Paulo. Na época, Antônio Farre contava com apenas 
seis anos. Mesmo com os irmãos mais velhos trabalhando, a renda da família não era 
suficiente. Foi assim que, motivados pela necessidade, o pai, a mãe e Antônio começaram a 
vender a maçã do amor em parques, festas juninas e carnavais.  

Em 1958, a maçã do amor, criada pela família Farre, teve o registro de sua patente 
realizada junto aos órgãos competentes. Em 1960, foi colocada a primeira barraca de maçã do 
amor na marquise do Parque do Ibirapuera, onde, na época, se pulava o Carnaval. Devido ao 
grande sucesso, veio o convite para participar com a barraca na primeira UD (feira de 
Utilidades Domésticas), que também era realizada num pavilhão do Parque do Ibirapuera. 

A partir daí, iniciou-se uma longa história de presença da maçã do amor em feiras, 
eventos e parques, como, por exemplo, o antigo Parque Shangai, localizado onde hoje se 
encontra parte do Elevado Costa e Silva.  

 

 
Figura 2 - Barraca de Maçã do Amor da família Farre 

 

Fonte: A CASA DO CHURRO. O Tradicional Churro Espanhol. 

 
Em 1963, com o grande volume de vendas, a família Farre decidiu inserir o churro 

como um adicional na opção de produtos ofertados. Apesar de inicialmente ser 
comercializado em sua forma tradicional (em roda) sem recheio, o sucesso do alimento 
espanhol foi instantâneo. Isto propiciou que, em 1967, um ponto fixo de venda fosse colocado 
dentro do Parque do Horto Florestal, que se manteve funcionando até o ano de 1997. 

 
 
 

A CASA DO CHURRO 
 

Com a grande concorrência e a banalização de sua venda, a maçã do amor acabou 
sendo excluída dos produtos ofertados e a família focou-se unicamente na venda de churros. 
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Assim, em 1974, foi inaugurada a barraca com o nome A Casa do Churro, na Av. São João, 
centro de São Paulo. Rapidamente, veio o convite, partindo do também espanhol Sr. Ramon, 
gerente das Lojas Brasileiras, para que o churro fosse comercializado na porta da loja que 
fazia frente para a Rua Direita.  

O churro em roda era comercializado em pedaços e logo se tornou bastante popular. 
Foi nesta ocasião que, com a sugestão de muitos clientes, floresceu a idéia de se rechear o 
produto com algum tipo de doce. Nascera, então, o primeiro churro recheado com doce de 
leite. A aceitação foi tão grande que, logo em seguida, surgiram outros recheios e outros 
formatos de churros.  

O produto com recheio, genuinamente brasileiro, ganhou espaço garantido em 
parques, exposições e feiras como a Fenit, UD e Mecânica do Parque Anhembi. Tanto nestas 
feiras, como na porta das Lojas Brasileiras chegavam a ser vendidos de 4 a 6 mil churros por 
dia aproximadamente. Para dar conta de tamanha demanda, Antônio Farre acabou 
desenvolvendo todo um maquinário específico para a produção dos churros em série e em 
quantidades elevadas. 

Porém, com o incômodo apontado pelos comerciantes que frequentemente 
reclamavam da queda nas vendas devido à barraca atrapalhar o fluxo de clientes, A Casa do 

Churro sairia do centro já no ano seguinte. 
O nome seria abandonado, no entanto, Antônio continuaria comercializando 

itinerantemente o produto em diversos lugares da cidade. A grande aceitação do churro pelo 
público trouxe também uma grande quantidade de pessoas, comercializando-o. Mas, a maioria 
delas não dispunha do mesmo conhecimento, qualidade e higiene no processo de fabricação e 
comercialização.  

Foi por este motivo, e atendendo a pedidos, que o Sr. Antônio decidiu montar em 
1992, na garagem de sua residência, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, uma loja 
especializada na venda de churros. Para cunhar a loja, decidiu resgatar o nome da barraca tão 
bem freqüentada no centro da cidade. Novamente A Casa do Churro estava aberta. 
  
 
 
PRAÇA 
 
 A Casa do Churro reabriria em um local privilegiado e em franca expansão na cidade 
de São Paulo. Localizada na Rua Rodrigues Barbosa, situada entre os bairros do Tatuapé e 
Jardim Anália Franco, a loja se beneficiaria, e muito, do desenvolvimento da área ao seu 
redor. 
 

 
Figura 3 - Bairro do Tatuapé 

 

Fonte: VEJINHA ON-LINE. Tatuapé: a Pérola do Leste. 
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O bairro do Tatuapé consta, desde a década de 90, como um dos bairros que mais se 
desenvolveram na cidade. Por sua vez, o Jardim Anália Franco, nos últimos anos, foi à região 
que mais recebeu investimentos de alto padrão na região leste de São Paulo. Nesta área 
moram mais de 120.000 pessoas com renda per capita bem acima da média da capital paulista.  

Esta junção de fatores fez com que, rapidamente, a pequena loja fosse ganhando cada 
vez mais clientes e a variedade de produtos pudesse ser ampliada.  

 
  
 
 
PRODUTO 
  
 Por um bom tempo, os principais produtos da loja foram o churro normal com recheio 
de doce de leite ou chocolate e o tradicional (em roda) sem recheio. No entanto, Antônio e seu 
filho Leandro perceberam que, conforme o número de clientes ia aumentando mais pessoas 
pediam por outros tipos de doces e recheios. Na tentativa de atender a esta nova demanda 
vários produtos foram criados, e isto, implicou em alguns desafios que tiveram de ser 
superados. 
 Por exemplo, novos produtos exigiam uma variedade de novos recheios. Nisto, a 
parceria com empresas alimentícias foi fundamental. Após a sugestão do tipo de recheio que 
Antônio e Leandro queriam obter, estas empresas desenvolviam, padronizavam e garantiam o 
fornecimento e a qualidade do material. Outro problema encontrado, estava na criação dos 
diferentes formatos que estes novos produtos teriam, sendo necessária uma modernização e 
adequação do maquinário existente. Por sorte, o pai de Antônio foi mestre de siderurgia e 
trabalhou por muitos anos para a indústria bélica espanhola, construindo canhões e outras 
armas funcionais. Este fato propiciou, a Antônio, o conhecimento necessário para desenvolver 
novas máquinas que expelissem com eficiência a matéria-prima (com ou sem recheio) no 
formato e consistência desejados, conforme suas necessidades.  

O mix de produtos foi definido por um sistema de tentativa e erro, lançando produtos e 
avaliando sua venda. Leandro Farre conta que nem todas as experiências foram bem 
sucedidas e lembra-se do churro salgado com recheio de carne como um desses casos de 
insucesso “Na hora que fui experimentar, tive de cuspir, era um gosto muito ruim”, relembra.  

Este processo sempre foi feito em três fases, criação, melhoria e aceitação. A criação 
de novos produtos se inicia com a combinação da sugestão dos clientes com as idéias de bons 
recheios que Antônio e Leandro deslumbram, após o desenvolvimento do novo recheio e a 
junção ao produto, este tem de ser aprovado pelo paladar dos sócios. Uma vez aprovado, o 
recheio segue como sugestão para ser desenvolvido por uma das empresas alimentícias 
parceiras, ela trata de padronizar e industrializar o processo de fabricação e abastecimento. 
Finalmente, a empresa encaminha um lote teste para que a loja o coloque a venda durante 
alguns meses. Dependendo da aceitação dos clientes e do volume das vendas, o preço de 
compra e a periodicidade do abastecimento são definidos em parceria com a empresa 
alimentícia.    

Assim, surgiram churros com diferentes recheios doces e salgados, churros gelados, 
churros com sorvete, frutas cobertas com chocolate e o retorno da maçã do amor. Além da 
venda de sucos, refrigerantes e chocolates espessos. 

A Casa do Churro caminhava para se tornar uma loja especializada, com diversos 
produtos de qualidade, contratação de funcionários e clientela em ascensão. No entanto, a 
garagem da residência do Sr. Antônio já não comportava mais toda esta estrutura. Foi assim, 
que em 2001, Antônio e Leandro optaram por alugar um estabelecimento com espaço mais 
amplo.  
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Os dois sócios tinham um pensamento em comum, o novo local teria de estar 
localizado dentro do bairro ou em suas proximidades. Isto porque, qualquer mudança de 
endereço com certeza impactaria de forma negativa na quantidade de clientes e volume de 
vendas. Após algumas semanas de procuras, um estabelecimento comercial foi desocupado e 
colocado para ser alugado na mesma rua onde se encontrava localizada A Casa do Churro. 
Foi a oportunidade ideal. Depois de alguns dias de negociações e visitas ao local, o negócio 
foi fechado. O novo endereço, sendo bem maior, daria a Leandro a oportunidade de realizar 
um antigo desejo, o de colocar mesas e cadeiras para que seus clientes tivessem mais 
conforto, e obviamente, pudessem consumir seus produtos em maior quantidade.  

O horário de atendimento foi definido da seguinte forma, de segunda a quinta-feira das 
15:00 às 22:00; sexta-feira das 15:00 às 23:00; Sábados, Domingos e Feriados das 11:00 às 
23:00. 

Este horário de atendimento foi definido pela observação no fluxo dos clientes. 
Segundo Leandro, “Nos dias da semana, muitas famílias passam no período da tarde/noite em 
nossa loja para comerem reunidas. Já nos finais de semana, há mais grupos de jovens e casais 
que freqüentam a loja, no período noturno, antes ou depois de se dirigirem para bares ou 
danceterias”. 
 
 
 
PROMOÇÃO 
 
 Com um novo local, produtos de qualidade e uma carteira de clientes estabelecida, o 
sucesso da pequena loja foi chamando a atenção da mídia gastronômica. No próprio ano de 
2001 a Revista Veja São Paulo indicou A Casa do Churro em seu caderno de Doces, como 
uma loja especializada na venda de churros. Após esta publicação, no final de semana 
seguinte, a loja obteve o seu primeiro de vários recordes de vendas. 
 As citações e indicações não pararam por aí, outras revistas, jornais, sites na internet e 
até a televisão produziram matérias abordando a loja como sendo única na cidade de São 
Paulo e sempre ressaltando a qualidade dos produtos comercializados.  

Para aumentar sua divulgação, em 2002, um website próprio foi colocado no ar na 
internet, informando a localização, produtos comercializados, formas de contato e espaço para 
sugestões. Além disso, uma comunidade na rede social Orkut foi criada, em 2005 por 
Leandro, para que a proximidade com os clientes fosse maior. 

 

 
Figura 4 - Clientes 

 

Fonte: GLOBO.COM–G1. Churro de 3 metros vendido em caixa de pizza é atração em São Paulo. 
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Todo este reconhecimento e divulgação fizeram com que fosse corriqueira a vinda de 
diversas pessoas das mais variadas regiões da cidade para conhecer o local e experimentar 
seus produtos.  

Não é raro também chegar por telefone o pedido de empresas que desejam adquirir 
grandes quantidades de mercadorias. Para atender a estes casos, em 2009, foi contratado um 
sistema de entrega a domicílio com moto-boy, atendendo toda a cidade de São Paulo, e 
iniciada a fabricação de pequenos churros, para serem apreciados como aperitivos em festas e 
eventos. 
  
 
 
PREÇO 
 
 Pela originalidade e qualidade dos produtos, além da facilidade no pagamento e do 
espaço reservado com mesas para se servir, A Casa do Churro precifica seu produto acima da 
média da concorrência. Um churros simples com recheio de doce de leite ou chocolate varia 
na concorrência de R$ 1,00 a R$ 2,50, já na loja, o preço está em torno de R$ 3,50. O produto 
mais caro é o churro em roda que possui cerca de três metros, sendo vendido em fôrmas de 
pizza. Ele pode ser simples (apenas a massa) ou coberto com doce de leite, chocolate ou até 
com itens salgados, como tomate seco, bacalhau e frango. O preço varia de R$ 29,00 a R$ 
53,00 reais.  
 Para a remarcação dos preços, Leandro segue uma regra bem simples, “Quando o 
custo da matéria-prima se eleva demais e começa a prejudicar o faturamento, é hora de 
analisarmos nossos preços”, comenta.  

São aceitos vários cartões de crédito, débito e de refeições. Os clientes da loja 
geralmente são famílias, casais de namorados e rodas de amigos, algumas dessas pessoas 
vindas, inclusive, de lugares distantes da cidade.  
 
 

 
EXPANSÃO 
 
 Para a expansão do negócio, alguns pontos foram focados, como, a ampliação do 
espaço físico para melhor acomodação dos clientes com disponibilização de banheiros, que se 
encontra em fase de construção.  

E o lançamento de uma rede franqueada, para isto, uma parceria com a FAPESP 
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) está em andamento e uma 
solicitação de empréstimo junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social) se encontra em processo de abertura.   
 A FAPESP está cuidando da padronização e legalização do maquinário criado pelo Sr. 
Antônio, além de ajudar no mapeamento dos processos desempenhados na loja. O BNDES 
está aguardando o envio de um Plano de Negócio, que demonstre a viabilidade do projeto, 
para liberar um empréstimo que será usado na abertura da rede de franquias.  
 Enquanto isso não se realiza, Antônio e Leandro já receberam diversos contatos de 
pessoas interessadas em adquirir uma franquia da A Casa do Churro. Demonstrando 
claramente que, o sucesso do negócio, que se iniciou por intermédio de uma pequena barraca 
de maça do amor instalada na marquise do Parque do Ibirapuera, está apenas começando. 
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FUNDAMENTOS PARA ANÁLISE 
 

 

A CASA DO CHURRO: DOCE SUCESSO 

 
Este caso tem por objetivo apresentar como a adoção de simples metodologias 

administrativas pode ser fundamental para alavancar um pequeno negócio. O uso em questão, 
mesmo que em determinados momentos involuntário, do Composto de Marketing foi decisivo 
para firmar e expandir a visibilidade da empresa no mercado. São abordados fatos como da 
escolha da região, dos produtos a serem vendidos, do reconhecimento da mídia gastronômica 
e da definição da política de preços e formas de pagamento. Em suma, uma história de 
empreendedorismo e sucesso que ganhou destaque na imprensa especializada. 

 
 

 
QUESTÕES IMEDIATAS 
 

1. Que conhecimentos intrínsecos foram utilizados pela família Farre para iniciar e 
alavancar seu negócio? 

2. Quais vantagens competitivas claras A Casa do Churro tem sobre a concorrência? 

 
 
 
QUESTÕES BÁSICAS 
 

1. Quais as diferenças de conceito entre uma loja generalista e uma loja especializada? 

 
 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O que é uma empresa? 

Segundo Campos (2004), a única razão pela qual se trabalha é porque alguém precisa 
do resultado do seu trabalho. No final das contas, todos trabalham para ajudar uns aos outros a 
sobreviverem. Para atender a esta necessidade de sobrevivência é que o ser humano se 
organiza em indústrias, hospitais, escolas, prefeituras, etc. Chama-se de empresa qualquer 
uma destas organizações. 

Portanto, uma empresa é uma organização de seres humanos que trabalham para 
facilitar a luta pela sobrevivência de outros seres humanos. Está é, em última instância, a 
missão de todas as empresas. Assim, sempre que o trabalho humano satisfaz necessidades de 
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pessoas, ele agrega valor. Agregar valor é agregar satisfação ao seu cliente. O cliente só paga 
por aquilo que, na sua concepção, tem valor. 

Aumentar o valor agregado do seu produto é aumentar o número de características 
deste produto ou serviço, que são apreciadas pelo cliente. 

 

Composto de Marketing 

O Composto de Marketing, como conhecido atualmente, foi citado por Jeromy 
McCarthy e exemplificado em seu livro Basic Maketing de 1960, mostra claramente a divisão 
deste composto em quatro faixas, comumente chamadas de “quatro pês”. Cada faixa 
evidencia uma propriedade do marketing e seu respectivo campo de atuação. Se todas as 
faixas forem exploradas em conjunto, guiarão a empresa para que consiga atingir seus 
objetivos mercadológicos. 

Kotler (2005), apresenta os 4Ps da seguinte forma: 

• Praça (Place) Distribuição: localização do estabelecimento, horários de atendimento, 
área geográfica coberta pela logística. 

É o conjunto de atividades que disponibiliza o produto no mercado, tornando-o 
acessível ao público alvo. 

• Produto (Product) Cliente: tudo que se refere ao produto em si, formulação, produção, 
qualidade, embalagem. 

São todas as características atreladas ao produto que podem ser apreciadas pelo 
cliente. 

• Promoção (Promotion) Comunicação: propaganda, publicidade, venda pessoal, 
assessoria de imprensa. 

São as atividades de comunicação para divulgar o produto, informando ao mercado-
alvo sobre os benefícios, disponibilidade e sua qualidade, fazendo com que o produto 
se destaque e ganhe a preferência do consumidor. 

• Preço (Price) Custo: processo de definição de um preço para o produto, levando em 
conta aspectos financeiros e psicológicos. 

É o próprio valor de venda do produto, atrelado as formas de pagamento e a aspectos 
psicológicos. 

As quatro faixas do Composto de Marketing estão inter-relacionadas, decisões em uma 
área afetam as ações em todas as outras. Por exemplo, se uma empresa decidir competir com 
uma política de preços baixos terá obrigatoriamente que reduzir seus custos, diminuir a 
qualidade do produto, fabricá-lo e distribuí-lo em massa e promover o fator preço baixo. 
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Foco no Cliente 

 Segundo Cano (2009), as empresas devem focar suas estratégias na direção de atender 
as necessidades e expectativas de seus clientes, ao invés de, focarem única e exclusivamente 
em seus serviços e/ou produtos. Ainda hoje, muitas empresas no Brasil trabalham com este 
foco distorcido.  

Isto explica como é incrivelmente fácil contratar ou solicitar um novo serviço ou 
produto. A atenção dada pelos vendedores, a falta de burocracia, a rapidez no atendimento e a 
facilidade em finalizar esta nova aquisição são sim, nestes casos, motivos de elogios. Da 
mesma maneira, torna-se extremamente difícil obter alguma informação após a compra estar 
finalizada, fazer com que as reclamações sejam atendidas, ou pior, cancelar o serviço. Tudo 
isso porque, dar informações, ouvir reclamações e fazer cancelamentos não fazem parte das 
metas, apenas geram custos na visão das empresas. A meta é ganhar mais clientes e não 
fidelizá-los, é persuadir e não informar, é segurar o cliente com a empresa a qualquer custo e 
não tornar real e respeitar seus desejos. 

Não que as empresas não queiram se relacionar com seus clientes de uma forma mais 
ampla, na verdade todas querem. O problema encontra-se na priorização dos objetivos, e o 
principal deles (que é o mesmo para quase todas as empresas) é crescer, crescer e crescer, 
mesmo que seja um crescimento sem qualidade. Estendendo os tipos de serviço, 
disponibilizando inúmeros pacotes de escolha, efetuando vendas casadas, enviando cartões de 
crédito sem serem solicitados, tudo para que consigam se distanciar da concorrência focando 
diretamente nas metas de crescimento, nos resultados do negócio. Esquecendo-se que o maior 
negócio de qualquer empresa é o próprio cliente e seu grau de satisfação com o serviço 
prestado.  

Para Lobos (1991), o cliente é a pessoa que recebe os produtos resultantes de um 
processo no intuito de satisfazer suas necessidades e cuja aceitação depende a sobrevivência 
de quem os fornece.     

 
 
 

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO 
 

1. Até que ponto, o Composto de Marketing foi, ou não, utilizado de forma involuntária 
pela família Farre? Comente cada um dos 4 Ps. 

2. Qual a importância de se ter o foco do negócio centrado em satisfazer as necessidades 
dos clientes? Procure no texto todas as vezes em que, a opinião dos clientes foi ouvida 
e/ou melhorias foram feitas para satisfazer suas necessidades. 

3. Que outro tipo de expansão no lugar da rede de franquias seria indicada para A Casa 

do Churro? 

 

 

 



11 
 

ANÁLISE DO CASO 

 

1. Até que ponto, o Composto de Marketing foi, ou não, utilizado de forma 
involuntária pela família Farre? Comente cada um dos 4 Ps. 

• Praça (Place) Distribuição: localização do estabelecimento, horários de atendimento, 
área geográfica coberta pela logística. 

- A localização da loja, a princípio, foi decidida de forma involuntária. Pois, Antônio 
já residia no bairro que se beneficiaria futuramente de uma grande expansão. No 
entanto, Antônio e Leandro, ao procurarem um lugar maior para estabelecerem a 
nova loja, perceberam o potencial do bairro. Logo, se mudaram para um 
estabelecimento mais amplo localizado na mesma rua, mantendo assim, sua base de 
clientes; 

- O horário de atendimento foi definido claramente observando-se o fluxo dos 
clientes. O horário postergado a tarde e estendido no período noturno foge 
completamente do horário comercial, definido das 08:00 às 18:00. Isso faz com que 
a loja não fique aberta em horários ociosos; 

- Recentemente a loja contratou um serviço de entrega a domicílio com moto-boy, 
atendendo toda a cidade de São Paulo. Isso fez com que, a área de cobertura do 
serviço prestado pela loja fosse ampliada consideravelmente. 

• Produto (Product) Cliente: tudo que se refere ao produto em si, formulação, produção, 
qualidade, embalagem, características. 

- O produto é o grande ponto forte da loja, sendo fabricado com qualidade e 
apresentando grande variedade de formas, tamanhos e sabores. Além disso, sucos, 
refrigerantes e chocolates foram incorporados à venda, montando um alinhado mix 
de produtos. 

• Promoção (Promotion) Comunicação: propaganda, publicidade, venda pessoal, 
assessoria de imprensa. 

- Todas as formas de propaganda da loja se iniciaram de maneira involuntária. 
Revistas e jornais a destacaram por sua especialização, produtos de qualidade, 
formas de pagamento e disponibilidade de espaço físico para acomodação de seus 
clientes; 

- Novamente a família Farre soube se aproveitar de tal benefício. Investiram em 
publicidade nos jornais de bairro, colocaram no ar um website e iniciaram a 
participação da loja nas redes sociais da internet.  

• Preço (Price) Custo: processo de definição de um preço para o produto, levando em 
conta aspectos financeiros e psicológicos. 

- Pela originalidade e qualidade dos produtos, além da facilidade no pagamento e do 
espaço reservado com mesas para se servir, A Casa do Churro precifica seu produto 
acima da média da concorrência. Obviamente, não se pode descartar os custos de 
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manutenção da loja, uma vez que há funcionários a pagar, aluguel do imóvel, água, 
luz, impostos, insumos e fornecedores.  

2. Qual a importância de se ter o foco do negócio centrado em satisfazer as 
necessidades dos clientes? Procure no texto todas as vezes em que, a opinião dos 
clientes foi ouvida e/ou melhorias foram feitas para satisfazer suas necessidades. 

O cliente é a base da existência de qualquer empresa e, possuir a habilidade para 
mantê-lo é o que faz com que ela sobreviva no mercado. Sendo assim, torna-se fundamental 
centralizar as estratégias de negócio para atender as necessidades e expectativas dos clientes, 
para que estes se sintam satisfeitos com o serviço prestado e sejam fidelizados.  

- O churro em roda era comercializado em pedaços e logo se tornou bastante 
popular. Foi nesta ocasião que, com a sugestão de muitos clientes, floresceu a idéia 
de se rechear o produto com algum tipo de doce; 

- Foi por este motivo, e atendendo a pedidos, que o Sr. Antônio decidiu montar em 
1992, na garagem de sua residência, no bairro do Tatuapé, em São Paulo, uma loja 
especializada na venda de churros; 

- No entanto, Antônio e seu filho Leandro perceberam que, conforme o número de 
clientes ia aumentando mais pessoas pediam por outros tipos de doces e recheios. 
Na tentativa de atender a esta nova demanda, vários produtos foram criados; 

- Dependendo da aceitação dos clientes e do volume das vendas, o preço de compra 
e a periodicidade do abastecimento são definidos em parceria com a empresa 
alimentícia.   

- Este horário de atendimento foi definido pela observação no fluxo dos clientes. 

- Isto porque, qualquer mudança de endereço com certeza impactaria de forma 
negativa na quantidade de clientes e volume de vendas. [...] O novo endereço, 
sendo bem maior, daria a Leandro a oportunidade de realizar um antigo desejo, o de 
colocar mesas e cadeiras para que seus clientes tivessem mais conforto, e 
obviamente, pudessem consumir seus produtos em maior quantidade.  

- Para aumentar sua divulgação, em 2002, um website próprio foi colocado no ar na 
internet, informando a localização, produtos comercializados, formas de contato e 
espaço para sugestões. Além disso, uma comunidade na rede social Orkut foi criada, 
em 2005 por Leandro, para que a proximidade com os clientes fosse maior. 

- Não é raro também chegar por telefone o pedido de empresas que desejam adquirir 
grandes quantidades de mercadorias. Para atender a estes casos, em 2009, foi 
contratado um sistema de entrega a domicílio com moto-boy, atendendo toda a 
cidade de São Paulo, e iniciada a fabricação de pequenos churros, para serem 
apreciados como aperitivos em festas e eventos.   

3. Que outro tipo de expansão no lugar da rede de franquias seria indicada para A 

Casa do Churro? 

Uma alternativa a rede de franquias seria a abertura de filiais nos bairros vizinhos ou a 
inserção de quiosques/pequenas lojas em shopping centers da região que sejam 
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freqüentados pelo mesmo público alvo. Nas proximidades, podem ser destacados o 
Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, inaugurado em Maio de 2007, cujo objetivo é 
conquistar o público das classes A e B e o Shopping Anália Franco, inaugurado em 
Novembro de 1999, que já conta com sua base de clientes estabelecida nestas classes. 

Outra ação, para captar mais clientes, seria ampliar o investimento em marketing. Já 
que, apesar da divulgação atual, ainda muitas pessoas, inclusive residentes do próprio 
bairro, desconhecem a existência da loja. 
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