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Lavanderia e conserto de roupas em única unidade. 
 
No mercado há sete anos, a franqueadora paulistana Acerte Franchising, que oferece quatro 
opções de franquias - todas do ramo de lavagem e conserto de roupas -, acaba de lançar um novo 
modelo de expansão para todo o País: a união das franquias Linha & Bainha (conserto) e Prima 
Clean (lavanderia) num só empreendimento. A idéia é oferecer aos franqueados redução dos 
custos e maiores lucros com a união de duas atividades. O investimento inicial gira em torno de 
R$ 130 mil, incluindo toda a montagem da loja, o layout e os equipamentos necessários.  
 
Uma das principais vantagens é a redução do investimento na operação conjunta, em comparação 
com os valores individuais de cada negócio. A taxa de franquia (R$ 30 mil), fica 25% mais barata. 
Separadamente, esse valor é de R$ 40 mil (incluídos no investimento inicial). José Ventura, 
gerente de expansão da Acerte Franchising, acrescenta que o franqueado otimiza custos de 
aluguel, impostos, equipe e instalação. Além disso, aumenta a oferta de serviços, potencializando 
a rentabilidade de sua unidade e aumentando a satisfação do cliente. 
 
Com 13 franqueados, a Linha & Bainha está no mercado há dois anos. Já a Prima Clean iniciou 
suas atividades há um ano e meio e tem quatro franquias. "Ao unir as duas operações estamos 
oferecendo para o consumidor um serviço complementar", frisa Ventura. Numa unidade de Prima 
Clean, as roupas são lavadas à água, cobradas por quilo e não por peça. O cliente pode escolher 
apenas um serviço (lavar, secar ou passar), ou realizar o processo completo. 
 
Não existem pré-requisitos para se tornar franqueado, porém é preciso que o empresário esteja à 
frente da unidade. "Não buscamos sócio-investidor, e sim alguém que queria se dedicar à 
operação", completa o gerente de expansão. Ventura frisa ainda a importância de ter 
desenvoltura para lidar com o público. "Estamos oferecendo franquias voltadas para serviço". Não 
é necessário ter experiência em varejo, já que a franqueadora garante o know-how de gestão 
para o empreendedor. 
 
A rede ainda não possui franquias no Rio, mas acredita que até o final de 2006 haverá 12 
unidades atuando com operações conjuntas. Bairros que sejam, ao mesmo tempo, residenciais e 
comerciais são pontos ideais para a abertura das unidades. A Acerte também buscou parcerias 
para garantir bons pontos comerciais. "Conversamos com a rede de postos Ipiranga, com a 
Blockbuster e com cadeias de supermercados que mostraram interesse em ter estas operações 
em suas lojas", diz Ventura. 
 
A franqueada da Linha & Bainha, Mônica Weschler, que tem loja nos Jardins, em São Paulo, 
acredita que a união das duas operações agregará valor ao empreendimento. 
 
- O consumidor que leva roupas antigas para consertar, normalmente, as coloca para lavar - 
comenta. Mônica diz que quando se trata de serviço, solucionar todos os problemas em um único 
lugar é um grande diferencial para o consumidor. Franqueado da Prima Clean, Daniel de Oliveira 
concorda: "Investimos em layout e mostramos aos clientes como fazemos o nosso trabalho. Isso 
é fundamental para ganhar da concorrência", diz o empresário, com unidade em Ribeirão Pires, 
em São Paulo.  
 
O mercado de lavanderias, apesar da forte concorrência, ainda possui espaço para crescer. De 
acordo com dados do setor, apenas 2,8% da população economicamente ativa utiliza os serviços 
de lavanderia, enquanto mais de 20% da população é considerada cliente em potencial. 
 
 
 



A importância do diferencial  
 
Na avaliação do consultor do Sebrae/RJ, Haroldo Caser, o risco do negócio é médio, pelo valor 
expressivo da taxa de franquia. Além disso, a concorrência pode representar um empecilho. "As 
pessoas ainda não têm o hábito de lavar as roupas em lavanderia, preferem realizar a tarefa em 
casa, em suas próprias máquinas", explica o especialista, lembrando que seria interessante 
oferecer diferenciais, como recolha e entrega de roupas nas casas dos clientes. "Para os 
consertos, a demanda é grande e não existe tanta concorrência. Mas muitos ainda utilizam 
serviços caseiros ou das próprias lojas de roupas", arremata Caser. 
 
No investimento inicial, todos os esquipamentos estão incluídos e as máquinas utilizadas pela 
Prima Clean têm cinco anos de garantia. A margem de lucro da operação gira em torno de 40% e 
o faturamento da operação conjunta entre R$ 30 mil e R$ 40 mil. Oliveira acredita que bairros 
mais distantes de grandes centros representam um ótimo mercado para a operação. "Nosso foco 
é a classe C e D. Hoje já existem grandes lavanderias nos bairros nobres das capitais, como no 
Rio e em São Paulo. Por isso regiões mais distantes, mas com poder aquisitivo, representam boas 
oportunidades", completa o franqueado de Ribeirão Pires. 
 
 
Raio X 
Linha & Bainha e Prima Clean  
Negócio: costura expressa e lavanderia 
Investimento Inicial: R$ 130 mil 
Taxa de Franquia: R$ 30 mil 
Royalties: 5% sobre faturamento bruto 
Taxa de propaganda: 2% sobre faturamento bruto 
Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 40 mil 
Margem de lucro: de 30% a 40% 
Número de funcionários: 3 
Área: 60 metros quadrados 
Risco: médio, devido à concorrência, ao alto valor da taxa de franquia e ao fato de que os 
consumidores ainda não estarem familiarizados com esse tipo de serviço, segundo Haroldo Caser, 
consultor do Sebrae/RJ. 
 
Serviço Acerte Franchisinhg, 0xx11-5535-4110 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 21 out. 2005, Seu Negócio, p. B-20. 
 


