
Objetivo é intensificar
a atuação no mercado
externo, a partir de
2014, e atingir 1,5 mil
franquias em quatro
anos, o que fará a D’pil
mudar de porte em
2017, com faturamento
de R$ 400 milhões

Sobram histórias de sucesso para
contar na área de franquias, emba-
ladas particularmente pelo sólido
crescimento médio do faturamen-
to na casa de dois dígitos do seg-
mento nos últimos oito anos, e
não são poucas as empresas fo-
mentando planos ainda mais auda-
ciosos de expansão. A novata
D’pil, rede especializada em estéti-
ca, é uma delas. Criada em 2010,
em um ano já contabilizava perto
de 200 unidades, hoje tem 460 e
há um ano iniciou processo de in-
ternacionalização pela Alema-
nha, onde tem duas franquias. O
planejamento é ambicioso: inten-
sificar a atuação no mercado exter-
no a partir de 2014 e atingir 1,5 mil
franquias em quatro anos, o que a
fará mudar de porte em 2017,
quando o faturamento poderá al-
cançar R$ 400 milhões. No ano
passado, sua receita cresceu 20%
ante 2011 e foi a R$ 72 milhões.

Marlon Sampaio, diretor-exe-
cutivo da empresa, diz que a fór-
mula que baliza o desempenho da
D’pil são os vários modelos de ne-
gócios que vem agregando desde

a sua criação, baseados sempre
em tecnologias diferenciadas e a
preços acessíveis ao seu público al-
vo (as classes C e D), e o próprio de-
sempenho do franchising e do seg-
mento em que está inserida, além
da ascensão de classes. “Oferecer
novas tecnologias a preços acessí-
veis ao franqueado e aos seus clien-
tes nos dá grande competitivida-
de e, em consequência, grande ca-
pilaridade, o que é fundamental
para o crescimento, pois desperta
mais o interesse tanto do público
quanto do investidor”, afirma o
executivo da D’pil, que iniciou as
atividades apenas com depilação
por meio do método de Luz Inten-
sa Pulsada (de eliminação perma-
nente de pelos) e hoje agrega trata-
mentos faciais, de rejuvenesci-
mento e de redução de medidas.

Impulsionado pela maior ren-
da da população e por mais mulhe-
res no mercado de trabalho, o seg-
mento de saúde, beleza, esportes
e lazer, ramos do qual a empresa
que Sampaio comanda faz parte,
foi o quarto maior em crescimen-
to em franchising, no ano passa-
do, quando faturou R$ 17,86 bi-
lhões, alta de 21,4% em relação a
2011. Em número de redes e unida-
des cresceu 17,3% e 16%, respecti-
vamente, para 435 e 19,76 mil.
Conforme Sampaio, o nicho é ren-
tável, taxa que na D’pil pode alcan-
çar até 60% de acordo com o mo-
delo de negócio, cujos investimen-
tos vão de R$ 85 mil, o mais sim-
ples, a R$ 144 mil, o completo.

Mas nem tudo são flores. Sam-
paio diz que, assim como no fran-
chising em geral, a D’pil tem taxa
de insucesso em torno de 5%,
oriunda principalmente (com
80%) da falta de empenho do fran-
queado. “Alguns franqueados es-
quecem de uma palavrinha muito
importante: capital de giro. Inves-
tem o que têm e depois ficam sem
recursos para tocar a empresa e es-
perar o retorno.” A empresária So-
lange Lima, sócia de uma franquia
D’pil na capital paulista desde o fi-
nal de 2010, acrescenta mais um
conselho. “A escolhado ponto éde-
terminante para o sucesso.”

Crescimento acelerado

COM MUITO TALENTO, CRIATIVIDADE E CORAGEM, AS MULHERES CONSOLIDAM CADA VEZ MAIS SEU ESPAÇO ENTRE OS EMPREENDEDORES

DO BRASIL. SE VOCÊ É UMA DELAS, INSCREVA-SE NO PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS, CONTE SUA HISTÓRIA DE SUCESSO

E INSPIRE AINDA MAIS MULHERES A SEREM DONAS DA PRÓPRIA EMPRESA. INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 31 DE JULHO.

Acesse mulherdenegocios.sebrae.com.br

> Baixe o aplicativo do
Sebrae na App Store
ou na Play Store.

Divulgação

Criada em 2010, a D’pil
somava, em um ano, 200
unidades; hoje tem 460
e já está na Alemanha

D’pil: investimentosvãodeR$85mil,omaissimples,aR$144mil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 jun. 2013, Especial: Micro, pequenas e médias empresas, p. 3.




