
Apenetração do uso de serviços de 
lavanderia pelos brasileiros passou 

de 0,96% da população, em meados de 
2005, para os ainda t ímidos 3% com
putados hoje por Nelcindo Nascimen
to, diretor-geral da 5àsec América La
tina, a maior franquia da área de con
servação e limpeza do Brasil, segundo 
a Associação Brasileira de Franchising 
(ABF), com faturamento de R$ 163 mi
lhões em 2011. Mas o empresário, que 
preside a Associação Brasileira de La
vagem a Seco (Abraseco), acredita que 
o tamanho da oportunidade por aqui 
é alvissareira. 

Tanto que Nascimento projeta a expan
são em torno de 21% para o mercado nos 
próximos três anos, puxada pela falta de 
mão de obra para serviços domésticos, 

pelo aumento do poder de compra do 
consumidor e os grandes eventos espor
tivos, que devem movimentar toda a ca
deia hoteleira do País com reflexos pro
missores para as lavanderias. 

Os negócios da rede francesa tam
bém estão longe de encolher. Dona de 
30% do mercado em número de clien
tes, a marca deve fechar 2012 com avan
ço de 20% em faturamento. Até 2018, a 
perspectiva é de que a companhia rece
ba investimento de R$ 24 milhões para 
elevar a rede das atuais 420 lojas, dividi
das entre 380 unidades da 5àsec (limpe
za) e 40 da 5àfil (costura), para cerca de 
mil unidades no País. "O nosso concor
rente mais forte, a chinesa Fornet, tem 
um terço do nosso tamanho" compara 
Nascimento, dono de 20% da subsidiá-

ria latino-americana e de 7% da opera
ção mundial da 5àsec. 

A americana Dryclean, a paulistana 
Sol e Sabão e a Quality Lavanderia — re
sultado da união entre a Quality Cleaners 
e a Qualittà Lavanderia — são as outras 
rivais que agora disputam a preferência 
dos cerca de seis milhões de usuários dos 
serviços de lavanderia no Brasil. Porém, 
Nascimento garante que os principais 
oponentes são mesmo as lavanderias in
dependentes, estabelecidas nos bairros. 

É justamente a estreita ligação com 
o cliente que a 5àsec mais cobiça. Con
centradas atualmente em São Paulo, as 
lojas crescem rumo ao interior do País, 
em direção às cidades com 70 mil ha
bitantes, e se espalham por academias, 
postos de gasolina e ruas, composto que 
responde por 50% da cadeia. A outra 
metade está distribuída entre os shop-
pings centers. 

"Queremos aproximar cada vez mais 
a marca das pessoas trabalhando con
ceitos ligados à acessibilidade no preço, 
conveniência e praticidade" explica Nas
cimento, que planeja investir até R$ 5 mi
lhões em uma campanha que pretende 
transformar a 5àsec "no principal forne
cer de serviços de lavanderia para as clas
ses emergentes" Em desenvolvimento pe
la agência CK, a estratégia está prevista 
para estrear em 2013. Será o maior valor 
já aplicado em marketing por uma em
presa deste setor no mercado nacional. 

A lavada na França 
Novamente, a a s c e n s ã o do poder 

aquisitivo da classe C justifica a emprei
tada da 5àsec. "Essa é a última geração 
de empregadas domésticas (no Brasil)" 
pontua Nascimento. De cara lavada, a 
empresa busca convencer o brasileiro, 
cada vez mais alheio às tarefas domés
ticas, de que recorrer aos serviços da 
5àsec é o mesmo que deixar a "sua rou
pa em boas mãos" 

O slogan da marca remete ao forte atri
buto intrínseco à operação: a tecnolo
gia. No momento, a linha de produção da 
5àsec é toda automatizada, o que permi
te contratar até engenheiros para operar 
as máquinas de lavagem a seco. 

Outro desafio é provar que os preços 
são bem mais brandos do que se ima
gina. Com valores entre R$ 6 e R$ 200, 
o carro-chefe são as camisas, responsá
veis por perto de 30% das peças tratadas. 
O próprio nome da marca foi inspirado 
em uma filosofia de preços considera
da revolucionária para os idos de 1968, 
ano em que Roger Chavanon abriu a pri
meira loja da rede, na cidade de Mar
selha, na França. Com tabela abaixo da 
média praticada pelo mercado, Chava
non — falecido em 2004, aos 83 anos — 
deu origem à maior rede de lavanderias 
do mundo. Comandada por David Szta-
bholz, a 5àsec soma quase duas mil lo
jas em 33 países, nas quais são lavadas 
300 mil peças de 180 mil clientes, em 
média, por dia. 

Presente no Brasil desde 1994, quan
do o governo de Fernando Henrique Car
doso começava a limpar a economia dos 
resíduos deixados pela inflação, a marca 
viu os resultados desbotarem em 2003, 
com a crise do dólar. Mas Nascimento não 
deixou essa intempérie financeira man
char o negócio. Durante os dois anos se
guintes, o empresário reduziu os custos 
de montagem e dobrou as estruturas in
terna e operacional da empresa. 

As mudanças deram tão certo que, em 
2010, a operação brasileira ultrapassou a 
França em volume de lojas. A lavada de
finitiva veio no ano passado, quando o 
Brasil superou a matriz em faturamen
to, figurando na posição de maior mer
cado da 5àsec globalmente. A expectati
va é de que o negócio na América Latina 
seja responsável da por metade das ven
das mundiais da rede, algo em torno de 
R$ 570 milhões, em cinco anos. 
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