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Criada há 14 anos, empresa ganha visibilidade em shoppings das capitais e em multimarcas 
pelo interior do país 
 
Quando começaram o negócio de confecção, em 1988, o casal carioca Júlio e Rose Dahis 
produzia peças de moda para grandes magazines como C&A e Mesbla. A fábrica foi bem até a 
falência da Mesbla, em 1996, que levou o casal a rever o modelo da empresa. Foi então que os 
dois criaram a Enjoy. Em um ano a grife passou a contar com cinco lojas no Rio de Janeiro, 
mostrando que a aposta em marca própria havia sido correta. Hoje com 52 lojas, sendo 26 
próprias em mais de 20 cidades brasileiras, a marca carioca produz mais de l milhão de peças 
anualmente, ganhou visibilidade e planeja expansão ainda maior para 2010. 
 
Dahis não revela o faturamento, mas o preço médio por peça é R$ 180 nas lojas do Rio de 
Janeiro, onde o mercado tem valores mais baixos. Nas outras cidades os preços sobem, 
juntamente com as vendas. 
 
Mudança de estilo 
 
Diferentemente das roupas que produziam anteriormente, para um público das classes C e D, 
o casal focou em mulheres acima dos 35 anos e com poder aquisitivo mais alto. Até 2004, a 
marca não tinha lojas fora da capital carioca, e todas eram próprias. Para conseguir crescer, 
Júlio Dahis conta que decidiram apostar em terceiros. "A empresa estava estruturada e a 
melhor maneira que encontramos de expandir foi por franquias", diz o empresário. 
 
A estratégia do casal contou com o incentivo do bom momento para o setor. Entre 2006 e 
2009, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), o 
faturamento do setor passou de R$ 22,8 bilhões para R$ 37 bilhões. No mesmo período, a 
produção nacional cresceu de 4,4 bilhões de peças para 5,3 bilhões de peças. 
 
Em seis anos, a Enjoy abriu 26 franquias. Até setembro de 2008, as lojas próprias estavam 
apenas na capital carioca e, com a expansão das franquias, apareceu a necessidade de investir 
em novos pontos, a começar por São Paulo, chegando às 26 lojas próprias existentes hoje, em 
várias capitais, com mais de 500 funcionários contratados. 
 
A fábrica da empresa instalada no Rio de Janeiro é responsável por 80% de toda a produção. 
"O restante das peças e a linha de acessórios são terceirizados", afirma Dahis. Concentrar a 
produção em fábrica própria integra a estratégia. "Não queremos perder o controle da 
exclusividade", diz. Todo o cuidado com o produto e com as lojas é para que a empresa 
continue no seu processo de.expansão. 
 
Novas frentes 
 
Desde 2009, a Enjoy atende também às lojas multimarcas. Em menos de um ano, são mais de 
100 novos pontos de venda. "Não imaginava que fosse dar tão certo, mas conseguimos 
crescer muito rápido nesse segmento", afirma o empresário. 
 
Apesar do rápido avanço, as multimarcas não devem se animar. "Só vendemos para cidades 
onde a Enjoy não está presente", diz Dahis, acrescentando que há muito espaço para crescer 
no país e que não há planos para o mercado externo. Isso explica a presença do estande da 
marca no último Fashion Business, salão de negócios que ocorre paralelamente à semana de 
moda do Fashion Rio, no início de janeiro. O espaço era voltado ao público atacadista.  

 
 
Expansão com franquias e multimarcas 
 
O investimento inicial para ser um franqueado Enjoy é de R$ 400 mil. A taxa de franquia custa 
R$ 40 mil, mas é necessário um capital de giro de R$ 100 mil. Ao franqueador paga-se 10% 



sobre as compras feitas para a loja, a título de royalties. Além disso, é necessário pagar 2% 
também sobre as compras para a taxa de propaganda. Segundo Júlio Dahis, o faturamento 
médio das lojas é de R$ 115 mil. 
 
O retorno acontece normalmente entre 24 e 36 meses, diz o empresário, afirmando que o 
lucro líquido médio é de 15% sobre o faturamento. Para cada novo contrato, é estabelecido 
um prazo de 60 meses. E há ainda as regras pré-estabelecidas pela empresa que devem ser 
seguidas, como local de abertura, imagem da loja, fachada e até disposição das roupas. 
 
Os franqueados, segundo Dahis, não precisam se preocupar com a concorrência de 
multimarcas. A marca só é vendidas por esses canais quando a cidade não possui loja 
exclusiva da grife. Atualmente, a venda para lojas multimarcas representa 2% do total da 
empresa em peças. O objetivo é que esse percentual chegue a 10% em dois anos, afirma o 
proprietário da Enjoy. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29 jan. 2010, Primeiro Caderno, p. 22-23. 


