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As redes de lavanderias estão criando formas para popularizar seus serviços - ainda muito 
concentrado nas classes de maior poder aquisitivo. Para alcançar quem não se dava ao luxo de 
pagar para lavar a roupa, o grupo Acerte Franchising criou, há dois anos, a bandeira Prima 
Clean. Nessa rede a limpeza da roupa é cobrada por peso - em São Paulo, um quilo sai por R$ 
9. "A idéia é conquistar a classe média com um preço mais acessível", diz José Ventura, 
gerente de expansão do grupo.  
 
A concorrente Sol & Sabão planeja ir mais longe. Diante alta concentração de lavanderias nos 
bairros de classe A e B, a rede busca oportunidades em bairros da classe C, segundo Caio 
Prospero, diretor da rede.  
 
A maior rede de lavanderia no Brasil, a 5 à Sec, segue a tendência. Com 220 unidades, o 
principal cliente da rede francesa continua sendo o consumidor de alto padrão. Mas isso não 
impede, segundo a diretora de marketing e expansão da empresa, Silvia Amaral, que a rede 
tenha planos em conquistar consumidores da classe C. "A idéia é popularizar o custo. Em 
1984, quando chegamos, o setor cobrava cerca de R$ 40 pela lavagem de um terno. Hoje, a 5 
à Sec cobra entre R$ 17,00 a R$ 21,00."  
 
A concorrente DryClean USA, segunda maior no segmento, com 98 lojas, prefere ser mais 
cautelosa. "Queremos aumentar o consumo daquele que já é nosso cliente", diz Philippe Jean, 
sócio-diretor da rede no Brasil. Para ele, ainda demora para que as classes populares tenham 
acesso a esse serviço. Sua estratégia é oferecer serviços extras aos que já são clientes. O 
consumidor que leva calças e camisas todas as semanas é estimulado a deixar impecáveis 
também seus pares de tênis. O serviço sai por R$ 12.  
 
A terceira no ranking do setor está apostando tanto na classe média quanto na de maior poder 
de compra. Além do serviço por quilo da bandeira Prima Clean, a Acerte Franchising está 
investindo na integração da Qualittá com a Quality Cleaners, as duas marcas da rede que 
oferecem o serviço de lavagem a seco - mais caro e sofisticado. Com um investimento 
estimado entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, as duas bandeiras serão unidas, já que têm as 
mesmas características.  
 
A Quality Cleaners e SBL Lavanderias (proprietária da marcas Qualittá e Prima Clean) 
tornaram-se sócias em outubro de 2005, criando uma nova empresa, a Acerte Franchising, 
com 68 lojas de lavanderia. "Até o ano passado, elas concorriam entre si", diz afirma José 
Ventura, gerente de expansão do grupo. O processo de mudança terá início em julho e a nova 
rede será batizada Quality Lavanderia. "Estimamos um período de seis a sete meses para 
completar esse ciclo", afirma Ventura.  
 
Ainda que a maioria das pessoas continue lavando suas roupas em casa, todos concordam em 
um ponto: o mercado é potencial. São 7 mil lojas de lavanderias no país e estima-se que 
menos de 4% da população utilize esse serviço. A junção de alguns fatores - mulheres e 
homens trabalhando fora, apartamentos menores, tecidos que dificultam a lavagem na 
máquina caseira e o preço mais acessível - têm atraído os consumidores.  
 
A Sol & Sabão, fundada há 19 anos, tenta diminuir os preços para atrair as classes populares. 
Para reduzir custos, as peças são entregues nas 25 unidades franqueadas e reunidas em uma 
central. Todo o serviço é feito nesse prédio, localizado no Butantã, zona oeste da capital. 
"Temos uma operação logística maior, mas compensa", diz Prospero, que trabalha apenas na 
Grande São Paulo e Litoral.  
 
Segundo o executivo, esse sistema diminui o custos da franquia, que sai por R$ 31,5 mil - 
enquanto que uma loja da 5 à Sec vale, no mínimo, R$ 250 mil. Na ponta, o consumidor 
também sai ganhando: uma camisa social sai, na Sol & Sabão, em média R$ 4. Na 5 à Sec, 
esse mesmo serviço custa R$ 6. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 jun. 2006, Tendências & Consumo, p. 
B5. 


