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Depois de um incêndio que quase a destruiu, a Rotovic, lavanderia paulista que fatura 12 
milhões de reais por ano, voltou a crescer combinando foco nos clientes da indústria com 
diversificação de serviços. 

 
Paola Tucunduva - "É impressionante como um único cliente pode nos ensinar muita coisa. É da relação que nós 

mantemos com cada um deles que vem toda a força da Rotovic" 

O fogo quase pôs um ponto final prematuro na trajetória da lavanderia industrial paulista 
Rotovic. Por causa de um incêndio em 2004, a empresa passou duas semanas atendendo seus 
clientes sem possuir uma única máquina de lavar. “Alugávamos equipamento de outras 
lavanderias”, diz Paola Tucunduva, de 40 anos, sócia do negócio. “Foram seis meses de 
grandes prejuízos.” A crise causada pelo incêndio, que tinha tudo para acarretar o fechamento 
da lavanderia, virou apenas parte da biografia da Rotovic — e o marco de seu recomeço. Hoje, 
quatro anos depois do acidente, a companhia vem dando certo — faturou 11,7 milhões de 
reais no ano passado, cresce cerca de 30% ao ano e possui mais de 200 clientes. 

A recuperação e o crescimento da Rotovic foram pautados por algumas estratégias simples — 
corte de custos, foco em um único mercado e diversificação de produtos. O primeiro passo, 
decisivo para a sobrevivência da empresa, foi reduzir gastos aparentemente pequenos que, 
multiplicados, se tornavam relevantes. Houve campanhas internas de conscientização para que 
os funcionários apagassem as luzes sempre que saíssem de um ambiente. Os sacos plásticos 
que embalavam produtos lavados passaram a ser reutilizados. Com o tempo, mais práticas de 
economia foram incorporadas à rotina. “A crise nos obrigou a enxergar onde havia 
desperdício”, diz Paola. 

O motivo determinante para o crescimento da Rotovic foi uma mudança estratégica — em vez 
de se dispersar por muitos clientes, Paola passou a se dedicar a um único mercado, o de 
indústrias. No começo, a companhia fazia também lavagem doméstica e tinha de concorrer 
com lavanderias comuns. Foi em 2000 que Paola resolveu se especializar. Na época, apenas 
15% das lavanderias brasileiras faziam lavagem industrial. “Vi que ali havia muito espaço para 
crescer”, afirma Paola. “Queríamos ser os melhores na lavagem de itens usados em fábricas, e 
apenas nisso.” 

Paola se esforçou, por exemplo, para conquistar contratos para lavar uniformes dos operários 
da fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia. No começo, atendia apenas um departamento da 
empresa. “Lavávamos o uniforme de 20 funcionários”, diz Paola. Com o tempo, a unidade 
passou a lavar os uniformes de todos os funcionários da Ford. Hoje, a filial baiana da Rotovic 
atende 42 fábricas situadas no pólo de Camaçari. 



Depois de se estabelecer como uma lavanderia especializada em indústrias, a Rotovic cresceu 
com a diversificação de serviços para esse mercado. Hoje, ela não apenas lava uniformes, mas 
os aluga para as indústrias, que costumam achar ótimo não ter de se preocupar com sua 
compra e reposição. O mesmo sistema passou a ser aplicado a luvas, toalhas e tapetes, entre 
os muitos itens laváveis de que uma fábrica pode necessitar. 

A proposta de Paola para a Rotovic é crescer com a oferta daquilo que, no jargão de quem 
trabalha com serviços, costuma ser rotulado de soluções. Por trás das soluções está o conceito 
de oferecer todo tipo de serviço em torno de um ou mais produtos cobrando mais por isso — 
mas menos do que se o cliente fosse comprar tudo separadamente. No caso da Rotovic, o que 
ela se dispõe a fazer é assumir para si tudo o que se relacione com higiene numa instalação 
industrial. “A Rotovic faz a logística da limpeza”, diz Alécio Luiz de Lima, gerente da fabricante 
de lubrificantes Houghton, que é cliente da Rotovic. 

A Houghton é fornecedora da Ford e mantém uma unidade dentro da montadora. Seus 
funcionários precisam, o tempo inteiro, de panos, toalhas, luvas e uniformes limpos. “A 
lavanderia anterior apenas lavava e higienizava”, afirma Lima. Não havia quem embalasse, 
etiquetasse, transportasse e distribuísse os uniformes e panos para a fábrica de automóveis 
onde a Houghton opera, nem comprasse itens novos quando algo estragava. A Rotovic 
assumiu toda essa logística, podendo cobrar uma quantia maior por um serviço completo. 
“Mesmo assim, computados todos os gastos, economizamos cerca de 30 000 reais por ano”, 
diz Lima. 

Observar as demandas de um cliente é a chave para a expansão de qualquer negócio. Foi 
assim que a Rotovic conseguiu acrescentar novos pacotes à sua linha de serviços. 
“Costumamos replicar aquilo que foi bem-sucedido para um cliente”, diz Paola. Numa visita a 
um deles, um representante da lavanderia percebeu que ali havia um problema com caixas 
sujas. “Eles não conseguiam limpar as caixas e tinham de jogar todas fora”, afirma Paola. 
Diante do problema, a Rotovic se adaptou para lavá-las, o que reduziu custos para o cliente. 
Em pouco tempo, a lavagem de caixas passou a ser divulgada e oferecida a outras indústrias. 
“É impressionante como um único cliente pode nos ensinar muita coisa”, diz Paola. “É da 
relação que mantemos com cada um deles que vem toda a nossa força.” 

Modo de lavar 

Quais são os três pilares do modelo de 
negócios da lavanderia Rotovic 

1 - Focar em um mercado 

Ao contrário de muitas lavanderias, que 
atendem públicos variados, a Rotovic 
preferiu se especializar em um único setor 
— o de lavagem industrial 

2 - Diversificar os serviços 

Dentro do setor escolhido, a Rotovic não 
oferece apenas lavagens mas também 
serviços extras, como aluguel de roupas e 
de produtos personalizados 



3 - Replicar o modelo 

Primeiro, a companhia aprende com as 
necessidades de seus clientes. Depois, usa 
esse conhecimento em outras fábricas 
para oferecer novos serviços 
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