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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?



O PROJETO
A Depyl Care nasceu do sonho de montar 
um negócio própr io.  Em 2011, os 
e m p r e s á r i o s  L u c i a n a  C a r r e r a , 
Administradora de Empresas, formada na 
Universidade Católica do Salvador e Fábio 
Carmo, Administrador de Empresas, 
formado na Universidade Católica do 
Salvador realizaram diversas pesquisas 
sobre qual negócio, ramo, público a ser 
atingido, entre outros aspectos. Porém 
nada foi tão certo quanto a montagem de 
um centro de estética voltado ao público B, 
C e D, pois já existiam empresas que 
realizavam este serviço ao público A 
(depilação a cera, depilação a laser, 
serviços de estética corporal e facial). Daí 
nasceu a primeira unidade Depyl Care no 
shopping Paralela, e todos os recursos 
foram direcionados para isso. Inicialmente 
houveram muitas barreiras a serem 
vencidas, como captação de verbas para 
manter o fluxo de caixa, prospecção de 
clientes (como chegar a uma fórmula que 
faça chegar o cliente à loja), negociações 
com o  Shopp ing ,  cons t ruções  de 
infraestrutura. Assim nascia a primeira 
empresa no ramo de estética com depilação 
a cera e laser em Shopping Center de 
grande escala em Salvador, voltada ao 
público das classes B, C e D.
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Aos poucos os serviços foram agregados e 
se consolidando à estrutura da loja do 
Shopping Paralela (depilação a cera, 
depilação a laser, estética corporal, estética 
facial) e, depois de 5 anos, o volume de uma 
loja já não era suficiente para atender à 
demanda, nascendo então uma nova 
unidade, desta vez no Salvador Shopping.

A loja do Salvador Shopping nasceu com o 
mesmo conceito e serviços do Shopping 
Paralela, depilação a cera, depilação a laser, 
estética corporal e estética facial, sua 

A maior e mais completa clínica de estética do Brasil!

aceitação foi imediata, tanto que a curva de 
vendas superou a da primeira loja já no 
segundo ano de funcionamento.

Com o sucesso da loja do Salvador 
Shopping, após 3 anos (em 2018), os 
empresários Fábio e Luciana investem na 
consolidação e promoção da marca, nasce 
uma loja Conceito, montada no elegante 
bairro da Barra, agregando os serviços de 
Beleza e Saúde (esmaltaria, cabelo, Pilates 
e nutrição). A Depyl Care Conceito se 
preocupa no bem-estar de seus clientes e 
abrange o maior portfólio de serviços numa 
clínica de estética da Cidade Salvador.

A quarta unidade tem sua inauguração no 
dia primeiro de novembro de 2018, no 
Shopping Bela Vista, amarrando assim o 
eixo de maior fluxo da cidade de Salvador.

Após tanto sucesso e como não poderia 
deixar de ser, agora a marca se prepara para 
o Mercado de Franquias, e tem o intuito de 
estar presente, muito em breve, em todo o 
território nacional, levando aos seus 
parceiros franqueados a mesma fórmula de 
negócio que levou as unidades de Salvador 
a uma performance de excelência. 





Com o objetivo de expandir o nosso sucesso e credibilidade no mercado, nós oferecemos a todos os 
nossos franqueados:

Consultoria permanente. 

Direito de uso da marca.

Apoio de marketing, 
administrativo e vendas.

Indicação de fornecedores credenciados.

Visitas periódicas para 
acompanhamento e orientação 
do franqueado.

Treinamento inicial completo.

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

Recebimento dos manuais completos 
de franquia.

Atualizações de treinamentos
da equipe.

o que oferecemos
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principais serviços 
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Este projeto tem como foco o modelo de negócio da 

franquia Depyl Care, em linha com esse nicho de mercado 

de estética e bem-estar. 

Os serviços comercializados são principalmente focados 

na depilação, dos mais variados modos e nas mais 

diversas áreas do corpo humano. Mas também tem outros 

diversos serviços como peeling, massagem, criolipólise, 

drenagem linfática, heccus para celulite, lipocavitação, 

radiofrequência, corrente russa, carboxiterapia, endermo, 

bioimpedância, botox, spa dos pés, lipo de papada entre 

outros.

Um dos diferenciais da Depyl Care é sua ampla tabela de 

serviços, voltados para atender, por mais específico que 

seja, o desejo do cliente.

Para exemplificar os serviços e preços de alguns dos 

serviços mais vendidos segue tabela:

AXILAS

BUÇO

PERIANAL

½ PERNAS

QUEIXO

½ BARBA

BARBA

AXILAS

PERIANAL

½ PERNAS

PERNAS

VIRILHA

DEPILAÇÃO A LASER FEMININO

DEPILAÇÃO A LASER MASCULINO

DEPILAÇÃO A CERA FEMININO

R$ 108,00

R$ 84,00

R$ 104,00

R$ 291,00

R$ 84,00

R$ 25,00

R$ 25,00

R$ 38,00

R$ 78,00

R$ 35,00

R$ 156,00

R$ 251,00
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Estrutura de comercialização 
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Para a estrutura de comercialização será feito um estudo a 

partir de uma loja de 80m².

A equipe da unidade deve ser constituída por 18 membros, 

sendo alguns contratados via CLT, prestadores de serviço 

mais o franqueado ou um gerente contratado

Pela experiência do Franqueador, para garantir qualidade 

no serviço e na entrega do produto, essa é a quantidade 

ideal de colaboradores para que se garanta também os 

dias de folga, além do mínimo conforto necessário aos 

mesmos.

Em alguns casos, dependendo das dimensões de uma 

eventual Loja, é possível que este número de funcionários 

venha a aumentar, ou até diminuir. 

Esses funcionários estão descriminados nas 
seguintes posições

  2  Recepcionista

  4  Fisioterapeuta

  2  Consultora de Estética Avançada

  1  Auxiliar de Serviços Gerais

  9  Depiladora



mODALIDADE E TAXAS

Demonstrativos 
Financeiros
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Obra

Equipamentos

Estoque inicial 

Desembolso direto do Franqueado (Giro, outros gastos iniciais)

Taxa Inicial de Franquia (TIF)   

INVESTIMENTO TOTAL ESTIMADO 

R$ 130 MIL

R$ 120 MIL

R$ 20 MIL

R$ 30 MIL

R$ 40 MIL

R$ 340 MIL

O Franqueador oferece uma estrutura para que, sendo 
seguido o molde oferecido no treinamento, cada unidade 
tenha um faturamento anual de R$ 1.350.000,00*. 

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

R$ 1.350.000,00 / 12 meses = R$ 112.500,00 por mês

*Valor bruto.

Metas comerciais

R$ 33.584,44

R$ 118.379,20

VALOR

R$ 10.675,27

R$ 600,00

R$ 33.251,61

R$ 3.201,07

R$ 3.743,25

R$ 3.206,06

R$ 2.477,50

R$ 7.700,00

R$ 5.500,00

R$ 8.000,00

R$ 190,00

R$ 500,00

R$ 500,00

R$ 2.500,00

R$ 2.750,00

R$ 74.119,49

FATURAMENTO MÉDIO 

DESPESAS

Imposto (Simples) 6%

Frete e Carreto

Salário e Ordenados

13º Salário

Férias

FGTS

Transporte

Aluguéis de Imóveis

Condomínio

Material ADM

Telefone

Material Escritório

Material Limpeza

Serviço de Terceiros

Promoção e Propaganda

TOTAL

LUCRO LÍQUIDO

Estimativa para uma loja de 80m²

É importante lembrar a taxa de Royalties (4%) e Propaganda (1%) 
que soma-se resultando em 5%.



www.depylcare.com.br

contato@mpdumet.com.br

71 99979-4606

Seja um franqueado de sucesso

@depylcaredepylcare


