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Em menos de dois meses a Qualittà Lavanderia, rede brasileira do setor de limpeza 
de roupas a seco, está completando a inauguração de nove novas lojas 
franqueadas, passando de 23 para 32 unidades até o fim de maio, o que representa 
um crescimento de 39%. Foram inauguradas este mês unidades em Belém (duas 
lojas), Manaus, Florianópolis e Goiânia, além de mais uma em São Paulo, no bairro 
do Paraíso, e outra no interior paulista, em Piracicaba. Serão inauguradas em maio, 
sem data definida, duas unidades - em Vitória e no bairro de Moema, em São 
Paulo,  
 
As nove inaugurações representam também uma expansão da Qualittà em termos 
de novos mercados e regiões. Com as lojas do Paraíso e de Moema, serão dez 
unidades na capital paulista. A de Piracicaba será a quarta no interior de São Paulo, 
ao passo que as de Manaus, Goiânia, Vitória e Florianópolis elevarão a presença da 
marca para 18 cidades e dez estados, além do Distrito Federal.  
 
"Este crescimento de 39% em 60 dias ratifica a condição da Qualittà como a maior 
rede brasileira do setor e faz aumentar significativamente nossa participação em 
um mercado antes dominado por empresas estrangeiras", diz Herminio Coimbra, 
diretor de expansão da franquia.  
 
Segundo ele, um dos motivos do crescimento da Qualittà, que tem como principais 
concorrentes as redes Dryclean USA, norte-americana, e a 5àSec, francesa, é a 
brasilidade da empresa, "o que possibilitou à Qualittà desenvolver um formato de 
franquia moldado exclusivamente para o mercado nacional". Coimbra afirma que a 
empresa oferece "diferenciais importantes tanto para o franqueado como para o 
cliente das lojas".  
 
De acordo com ele, o primeiro desses diferenciais é que na Quallità o franqueado 
fala diretamente com o franqueador e não com um seu representante, como 
acontece nas redes internacionais. Para Coimbra, este é um ponto importante 
porque permite uma maior liberdade na formatação das lojas e dos serviços, 
adaptando-os às características regionais.  
 
"O Brasil é um país com diversidades regionais muito grandes e por ser brasileira 
nossa empresa tem mais facilidade e disponibilidade para fazer adaptações 
necessárias a cada mercado", afirma. Coimbra explica que esta adaptabilidade vai 
da formatação das lojas até a elaboração dos manuais e do software "que já 
nasceram baseados na realidade nacional".  
 
Para o diretor da Qualittà, outro aspecto que tem possibilitado o rápido crescimento 
da empresa é seu modelo de gestão participativa. "A expansão é fruto do trabalho 
que começamos a desenvolver há mais de um ano e conta com o envolvimento de 
todos os setores da empresa e com a participação ativa de nossos franqueados", 
diz.  
 
A Qualittà foi criada há quatro anos. O faturamento previsto para 2003 é de R$ 12 
milhões, 50% mais que o verificado em 2002. Os planos da franquia são de 
comercializar mais 20 unidades neste ano, sempre em cidades com mais de 150 mil 
habitantes. "O conceito da Qualittà é de criação de lojas amplas, bonitas e 
agradáveis, com visual clean e bem iluminadas, que permitam aos clientes visão de 
como suas roupas estão sendo tratadas, caracterizando um de nossos princípios, a 
transparência."  
 



As lojas têm estacionamento próprio e opção de drive thru; de delivery, com 
serviço de coleta e entrega em domicílio, com controle automatizado; de serviços 
de entrega em uma hora, sem custo adicional; de limpeza e remoção de manchas, 
serviços como renovação de tênis, tingimento, limpeza de tapetes e cortinas e 
serviços de costura para pequenos reparos. As máquinas e equipamentos são 
importados da Itália.  
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