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A correria das grandes cidades está impulsionando a demanda por serviços de lavanderia 
expressa no Brasil, principalmente entre as classes A, B e C+. De acordo com a Associação 
Nacional das Empresas de Lavanderia (Anel), essa demanda poderá elevar o setor a um 
crescimento de 70% em oferta de serviços e 30% em faturamento nos próximos oito anos.  
 
Estimativas da Anel indicam a presença de cerca de seis mil lavanderias no País (4,8 mil 
domésticas e 1,2 mil industriais). Dessas, pelo menos 10% são franquias. Em 2003, o 
faturamento do mercado foi estimado em R$ 1,5 bilhão. Para este ano, a expectativa é 
incremento de 15% a 30% em lavanderias industriais. Antonio Carlos Mendonça, presidente da 
Anel, comenta que 2003 foi um ano atípico para as lavanderias domésticas e quase 30% 
fecharam as portas, com a diminuição da renda nacional.  
 
Por outro lado, ele diz que as lavanderias industriais cresceram também em torno de 30% por 
conta dos serviços profissionalizados. “Já estamos sentindo uma melhora nos negócios, devido 
aos indicadores econômicos”, ressalta.  
 
Entre as redes de franquia, a tendência para driblar a concorrência será de as empresas voltarem 
suas atenções à tecnologia, maquinário, cursos técnicos e até terceirização. É o caso da 5àSec , 
com quase 1.500 lojas espalhadas em 32 países. A rede comemora crescimento no Brasil de 27% 
ao ano, nos últimos cinco anos, e envolve hoje 184 unidades. Delas, 106 estão na Grande São 
Paulo. Em 2003, a rede estima ter faturado R$ 70 milhões e este ano, segundo Nelcindo 
Nascimento, presidente da 5àSec, o objetivo é alcançar a marca de R$ 80 milhões de faturamento 
— incremento de 15%.  
 
Em unidades, a 5àSec prevê abrir 35 lojas, já em negociação entre franquiados da rede. Os 
pontos serão em São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. “Pretendemos investir R$ 15 milhões este ano 
em expansão”, revela Nascimento. Para ele, a expansão da marca se deve à confiança dos 
investidores na recuperação econômica, mesmo com os juros altos. No ano passado a 5àSec abriu 
39 unidades e, com isso, garante ser a 10ª em número de unidades no franchising de lavanderias 
brasileiro.  
 
Para abrir um negócio da marca, o valor oscila entre R$ 180 mil a R$ 300 mil, incluindo taxa de 
franquia, maquinário e capital de giro. O retorno é previsto em 36 meses. O faturamento médio 
mensal é cerca de R$ 30 mil e são cobrados 5% de royalties e 2% de fundo de propaganda.  
 
Com 350 lojas espalhadas na Europa e Américas do Norte e do Sul, a Quality Cleaners chegou ao 
Brasil há quatro anos. Hoje, existem 32 endereços da rede e o objetivo é chegar a 200 nos 
próximos 10 anos. Para tanto, a Quality irá investir R$ 5 milhões em expansão. Já neste ano 
devem começar a operar 12 lavanderias, entre a Capital e o interior do Estado de São Paulo. 
 
Segundo José Ventura, responsável pela expansão da marca no Brasil, o País vem retomando a 
condição de absorver bem os serviços de lavanderia. “Nestes dois primeiros meses do ano 
processamos 80 mil peças, 15% a mais do que o mesmo período do ano passado”, comemora. 
Para ele, o diferencial da rede são os serviços delivery de retirada e entrega das roupas em 24 
horas. Fora isso, os pequenos centros de costura, para pregar zíperes e botões, garantem a 
fidelização.  
 
O investimento de uma nova unidade é de R$ 400 mil. O faturamento médio é de R$ 40 mil/ mês. 
O investimento retorna em cerca de 36 meses. São cobrados ainda R$ 35 mil de taxa de franquia, 
mais 5% de royalties e 2% de publicidade. 
 



Com R$ 100 mil de investimentos em infra-estrutura, máquinas e tecnologia, a Sol & Sabão 
pretende abrir 10 lojas este ano e crescer 30%. A rede atende 40 mil pessoas por mês e, com os 
negócios aquecidos, pretende focar a expansão em hipermercados, shoppings e ruas de grande 
movimento.  
 
“Nosso investimento é baixo, de R$ 30 mil, pois temos uma usina central de processamento que 
recebe as roupas dos clientes dos franqueados. Assim, o processo fica mais em conta”, explica 
Caio Próspero, responsável da marca. Ele afirma que a Sol & Sabão lava qualquer tipo de roupa, 
inclusive tapetes, cobertores e edredons, bem como faz tingimentos. Para os interessados, a taxa 
de franquia é de R$ 10 mil e as unidades apresentam faturamento médio de R$ 16,5 mil por mês. 
São 5% de royalties sobre o faturamento bruto mensal e 2% de propaganda. O retorno do valor 
investido acontece em cerca de 28 meses.  
 
Direcionado ao público que envolve desde a classe C+, até as pessoas de alto padrão, a Qualittà 
Lavanderia prevê abrir 15 unidades — incremento de 40%. O foco é o Norte e Nordeste. Hoje, 
existem 35 lojas, sendo cinco em processo de instalação. Paulo Elias Ferreira, diretor de 
expansão, está em busca de meios para aquecer as unidades instaladas e quer incentivar a 
qualificação profissional na rede, para garantir o sucesso dos negócios. Por isso, a Qualittà fechou 
parceria com o Instituto Franchising para criar cursos técnicos e adotou idéias criativas como 
investir no conceito de auto-serviço. “Com a criação de pontos avançados de coleta, ou seja, 
quiosques on-line, os clientes deixam suas roupas e indicam o local da entrega, feita em até 72 
horas”, explica.  
 
Segundo Ferreira, o serviço automatizado não aumentará o custo do cliente e as lojas irão 
absorver a demanda. “A novidade irá anular o tempo ocioso”. Até dezembro a rede pretende 
instalar seis quiosques e mais 35 caixas de coletas em parecerias com empresas como academias. 
Os quiosques estarão em grandes centros de condomínios e centros comerciais em São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. O investimento varia de R$ 180 mil a R$ 300 mil e o valor é 
recuperado em torno de 24 meses. O faturamento médio é R$ 50 mil. 
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