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NOS CONTE UM
POUCO SOBRE VOCÊ
1. Você está pronto para ter uma franquia?
2. Qual a sua expectativa de ganhos?
3. Você conhece os seus pontos fortes?
4. Você está disposto a trabalhar para fazer sua unidade ter sucesso?
5. De zero a dez, qual o seu nível de empreendedorismo?

Nossa História
A Decreína surgiu há mais de 50 anos, como um
medicamento produzido pela Indústria Farmacêutica da
Bahia. Em 2003, o medicamento foi desenvolvido em
forma de Spray, e sua fórmula passou a ser direcionada
para um anti-fungos para os pés. Em pouco tempo o
produto, pioneiro em eﬁcácia no tratamento de micoses e
frieiras, ganhou mercado, atraiu a atenção de salões e
clínicas de podologia, passando a ser líder em vendas, com
eﬁciência comprovada.
A partir de então a Decreína foi direcionada para o setor
de cosméticos, sendo uma das pioneiras no mercado de
produtos para mãos e pés na área de podologia,
atualmente contando com uma linha completa de
produtos para cuidado com os pés.

A empresa promoveu e promove diversos workshops de
aperfeiçoamento proﬁssional em diversas cidades do
Brasil, levando mais conhecimento aos proﬁssionais da
podologia, divulgando sua marca e seus produtos,
promovendo o desenvolvimento da proﬁssão de podólogo
no país.
O objetivo sempre foi alcançar o consumidor ﬁnal através
de distribuidores / franqueados, que atuam com reserva de
território, seguindo a política comercial e operacional da
empresa, garantindo a estes os melhores resultados, e aos
clientes o alcance dos seus objetivos.
O produto carro chefe é o Decreína Spray.
A linha hoje é revendida em diversos estados e já teve
inclusive propostas para revenda no exterior.
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o que oferecemos
Com o objetivo de expandir o nosso sucesso e credibilidade no mercado, nós oferecemos a todos os
nossos franqueados:

Consultoria permanente.

Treinamento inicial completo.

Atualizações de treinamentos
da equipe.

Visitas periódicas para
acompanhamento e orientação
do franqueado.

Recebimento dos manuais completos
de franquia.

Indicação de fornecedores credenciados.

Suporte diário (inclusive ﬁnais de
semana) para total tranquilidade
do franqueado.

Apoio de marketing,
administrativo e vendas.

Direito de uso da marca.
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nossos PRodutos
Este projeto tem como foco o modelo de negócio da franquia Decreína, em linha com o nicho de mercado
de Cosméticos para os pés.
A franqueadora passa aos franqueados os preços a serem praticados pela Rede, mas que podem ter uma
variação de 10% no seu preço ﬁnal, para mais ou para menos, dependendo da região, levando-se em
consideração fatores como poder aquisitivo, IDH, demograﬁa, dentre outros.
Os principais produtos são:

Dry Feet

Spray / Gotas 2 x 1

Decreína Nails

Pomada intense
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nossos PRodutos

Kit Spa para os pés

Queratolítico 150 gramas

Fresh Feet

Ultra
pés sensíveis
Relaxante
150 gramas
150 gramas

Hidratante 150 gramas

Óleo de Massagem

Esfoliante 150 gramas

Kit Spa para os pés
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Estrutura de comercialização
A equipe do Distribuidor / Franqueado deve ser constituída
por revendedores CNPJ, que recebem comissão de 20%
sobre as suas vendas. É fundamental que se atue também
com serviço de telemarketing, também contratado via CNPJ,
com pagamento de comissão de 20%.
Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade
no serviço e na entrega do produto, a quantidade ideal de
revendedores varia de acordo com o território exclusivo do
Distribuidor / Franqueado, porém um pré estudo
desenvolvido e com base na realidade que já existe, aponta
para um a cada território de 500 mil habitantes
Em alguns casos, dependendo de fatores como demograﬁa,
trânsito, distâncias a serem percorridas, é possível que este
número de funcionários venha a aumentar, ou até diminuir.

10

Demonstrativos
Financeiros

FATURAMENTO MÉDIO
DESPESAS

Metas comerciais

R$ 24.000,00

PESSOAL (20%)

R$ 12.000,00

CONTABILIDADE

Desconsiderando qualquer sazonalidade, o cálculo
pode ser feito, grosso modo, da seguinte forma:

VALOR

INSUMOS (40%)

IMPOSTO (SIMPLES) 6%

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo
seguido o molde oferecido no treinamento, cada
unidade tenha um faturamento anual de R$
720.000,00*.

R$ 60.000,00

CUSTOS FIN. COM CARTOES (2.1%)
TELEFONE E INTERNET
COMBUSTÍVEL
FRETE

R$ 3.600,00
R$ 900,00
R$ 1.260,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 800,00

R$ 720.000,00 / 12 meses = R$ 60.000,00 por mês
TOTAL

R$ 45.060,00

*Valor bruto.
RESULTADO

mODALIDADE E TAXAS

R$ 14.940,00

Ÿ Este resultado mostra uma rentabilidade de quase 25%,

Compra inicial

R$ 20 MIL

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)

R$ 10 MIL

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO

R$ 30 MIL

totalmente acima da média do mercado, o que mostra o
ótimo potencial do negócio.
Ÿ Obviamente considera-se este faturamento para uma
unidade madura. Para isto, o franqueador estima um
prazo de 6 a 10 meses a partir da inauguração.
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Seja um franqueado de sucesso
contato@mpdumet.com.br
71 99979-4606
www.decreina.com.br
decreina

@decreinaprodutos

