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SEMI-NOVOS

INTEIROS

SINISTRADOS

SUCATAS
LEILÃO DE VEÍCULOS

DIA 6 DE JUNHO DE 2008, ÀS 10 HORAS. AV. DOS ESTADOS, 584•UTINGA•STO. ANDRÉ/SP
VISITAÇÃO: 5 DE JUNHO, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.UNIDADESUNIDADES

300

VISITAÇÃO: 2 DE JUNHO, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.UNIDADESUNIDADES

200 DIA 3 DE JUNHO DE 2008, ÀS 11 HORAS. AV. DOS ESTADOS, 6980•SANTO ANDRÉ/SP

VISITAÇÃO: 3 DE JUNHO, DAS 9 ÀS 17 HORAS, NO LOCAL DO LEILÃO.UNIDADESUNIDADES

380 DIA 4 DE JUNHO DE 2008, ÀS 11 HORAS. AV. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1360•STA.BÁRBARA D’OESTE/SP

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - Leiloeiro Oficial - JUCESP-316

www.freitasleiloeiro.com.br

Condições de venda e pagamento: 1 cheque no valor total da arrematação + 1 cheque de 5% de comissão do leiloeiro, que deverão ser trocados p/ cheque ADM. em até 24 horas
após o leilão, acrescido do valor de até R$200,00 (duzentos reais) por veículo arrematado, a título de despesas administrativas. Os veículos serão vendidos no estado, sem
garantia. Multas, inclusive de averbação; débitos; IPVA's, pré-existentes ou decorrentes da regularização, por conta do arrematante. A procedência e evicção de direitos dos
veículos deste leilão, são de inteira e exclusiva responsabilidade dos Comitentes Vendedores. Demais condições constam no catálogo distribuído no leilão.

Central de Informações: 11 3117.1000

juridico@freitasleiloeiro.com.br / www.freitasleiloeiro.com.br

ANTONIO CARLOS VILLA NOVA DE FREITAS – Leiloeiro Oficial – JUCESP-749 / Condições de venda e outras informações, consulte nosso site.

LEILÃO DE IMÓVEIS

Central de Informações: 11 3117.1000 R. 108 / 121

PRÉDIOS COMERCIAIS – São Paulo/SP – Área construída: 1.315,00 m²

Obs.:
Valor da avaliação: R$ 1.617.500,00.

. 02 Prédios Comerciais,
fisicamente unificados, situados na Rua Thiers, nºs. 682/688, Bairro Pari. Matrículas 75.593 e 22.734 –
05º CRI/SP. Contribuinte nº. 017.053.0010-3. Serão aceitas propostas à vista e a prazo.

Local do Leilão: Casa de Portugal - Espaço Camões

Avenida da Liberdade, 602 - 3º andar - Liberdade/SP.

leilões

Sucessona
lavanderia
dependedo
atendimento

PARAFUNCIONAR

Público dominante é A e B, mas
cresce a participação da faixa C

● 1 ou 2mesas de passar;

● 1 cabine tiramanchas;

● 1máquina de limpeza a seco;

● 1 equipamento de lavagem com
áqua (lavadora/extratora)

● 1 secadora;

● 1 embaladora;

● 1 cabideiro fixo ou rotativo;
balcão; computadores;

● reforma do ponto.

CUIDADO:Para sediferenciarnomercado,Chiodin, dasLavanderiasWash, focanobomatendimento

NEGÓCIO

Leandro Costa
ESPECIAL PARA O ESTADO

O crescimento da economia, a
inserção cada vez maior da mu-
lher no mercado de trabalho e a
redução da metragem das
áreas de serviço nos novos em-
preendimentos imobiliários
sãoosfatoresquetêmimpulsio-
nado o setor de lavanderias do-
mésticas, segundo apontam
membrosdeassociaçõesesindi-
catos da categoria.

De acordo com o Sindicato
de Lavanderias e Similares do
Município de São Paulo e Re-
gião (Sindilav) a previsão é de
que o segmento cresça cerca de
30%emvolumedeofertadeser-
viços nos próximos anos. “Hoje,
apenas 3% da população econo-
micamente ativa utiliza esses
serviços.Eomercadopotencial
fica perto de 20% da popula-
ção”, explica José Carlos Laro-
ca, presidente do Sindilav.

Segundoele,omercadodela-
vanderias domésticas, que fi-
cou saturado após a chegada
das franquias estrangeiras, no
início da década, agora dá indí-
cios de que está passando por
um novo período de crescimen-

to. “Só no ano passado, o volu-
me de vendas das lojas cresceu
25%”, destaca o gerente de ex-
pansãodaQualityLavanderias,
José Ventura.

Para o consultor de Marke-
ting do Sebrae-SP, Gustavo
Carrer, a melhoria do nível de
renda do brasileiro é um dos
principais motivadores dessa
expansão. “Com isso , a classe C
tambémpassouaserclientepo-
tencial desses estabelecimen-
tos,cujofocoatéhojeseconcen-
tra nas classes A e B ”, diz Car-
rer.SegundodadosdoSindilav,
a faixa C já corresponde a 30%
do total de clientes, num cresci-
mento sentido principalmente
nos últimos cinco anos.

CUIDADOS
Mas,mesmocomumcenáriofa-
vorável, montar uma lavande-
ria exige alguns cuidados, pois
o investimento é alto (em torno
de R$ 300 mil a R$ 400 mil) e o
impacto de qualquer mudança
nocenárioeconômicoégrande:
“Em uma crise, nosso setor é o
primeiro a sofrer retração”, diz
o diretor do setor doméstico da
AssociaçãoNacionaldasLavan-
derias (Anel), Rui Torres.

Sucesso nesse mercado de-
pende do atendimento, já que
os equipamentos são iguais pa-
ra todos. “Esse é um fator críti-
co, pois, por mais que as empre-
sas o valorizem, a percepção do
clienteésempredequeoatendi-
mento não é satisfatório”, res-
salta Carrer.

Há33anosnomercado,oem-
presário Alaor Chiodin, pro-

prietáriodaredeWash, cujaes-
pecialidade são roupas finas e
delicadas, tem consciência do
valor do bom atendimento:
“Procuramos pessoas que te-
nham sensibilidade para lidar
como cliente.E fazemos treina-
mentos periódicos”.

Outra orientação diz respei-
to à proximidade do empreen-
dedor com o dia-a-dia do negó-

cio: “É um erro supor que se po-
de abrir um estabelecimento
desses e trabalhar pouco. É um
negócio que exige a dedicação
integral. Já vi muitos errarem
ao tentar delegar funções e ge-
renciar de longe”, diz Torres.

É com essa visão que Teresa
Almeida, proprietária de uma
lavanderianaregiãodaVilaMa-
dalena,tocaseusnegócios.Des-

de fevereiro desse ano ela pas-
sou a atuar no setor e frisa a im-
portância de gerir tudo de per-
to:“Nesseramo,dedicaçãointe-
gral é tudo. É um negócios bas-
tante trabalhoso, que exige que
você ponha a mão na massa”.

A localização, na visão de
quem trabalha no setor, é outro
ponto a ser observado. “Como
se trata de uma conveniência, é
preciso que o estabelecimento
esteja próximo da residência,
do trabalho do cliente ou no
meiodo caminho entre um eou-
tro”, sugere Carrer, do Sebrae-
SP. “O ideal é procurar uma re-
gião onde haja empresas e tam-
bém áreas residenciais”, com-
plementa Torres.

Como seu público-alvo são as
classes A e B, os locais de suas
lojassãofundamentais,porisso
Chiodin procurou colocá-las
em regiões nobres como Jar-
dins, Vila Nova Conceição, su-
maré e Campo Belo. “Entretan-
to, há outras regiões com bom
potencial para receber esse ne-
gócio equeestão menos satura-
das, como a da Vila Leopoldina
ealgumasregiões nazonaleste,
que abrigam muitos condomí-
nio novos”, destaca Laroca, do
Sindilav.

O modelo de negócio é outra
questão a ser observada. “A
maioriadaspessoasqueingres-
sa nesse meio opta pelas fran-
quias, o que de fato é um atalho
pra quem não tem experiência
no setor. Entretanto, é preciso
avaliar bem para não haver de-
cepções”, diz Torres.

Segundo Carrer, quando a
opçãoéafranquia,supostamen-
te se escolhe um modelo testa-
do.“Avantageméesseconheci-
mento”, frisa. “Mas ele ressalta
que épreciso avaliar qual seráa
rentabilidade dentro desse mo-
delo ,já que há pagamento de
royalties.●

Clientela potencial
é estimada
no setor em
cerca de 20%

HÉLVIO ROMERO/AE

PRESENÇA:“Dedicação integral é tudonestenegócio”,dizTeresa

HÉLVIO ROMERO/AE
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 jun. 2008, Oportunidades, p. Ce3




