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BEM VINDO AO
TEU SUCESSO
Talvez ainda não nos conheça, e acredite, a partir de agora tem 

em tuas mãos uma oportunidade de se tornar um franqueado de 

sucesso da #1 Lavanderia, dentro de um segmento que tem apre

sentado números impressionantes.

O que temos em mãos é um negócio de fato. É um novo con

ceito de lavar e passar com qualidade profissional com baixo 

investimento.

A empresa surgiu mediante a necessidade de nosso fundador 

Raphael Marques Mendes. Todos os finais de semana ele e sua 

esposa perdiam horas e horas lavando suas roupas e não tinham 

tempo para poder curtir.

Caso eles quisessem trocar o trabalho de lavar as roupas pelo 

lazer, teriam que fazer um alto investimento para custear os 

serviços de uma lavanderia convencional.
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EMPREENDER

Com o sangue de empreendedor correndo em suas veias, 

Raphael viu uma ótima oportunidade de mercado: uma lavanderia 

que pudesse atender todos os públicos e foi dessa forma surgiu 

a #1 Lavanderia, uma lavanderia para todos.

Diante da facilidade, baixo custo e um ótimo retorno financeiro 

que proporcionou uma relevante mudança de vida para Raphael, 

ele decidiu compartilhar esse modelo de negócio com mais 

pessoas, tornando assim a #1 Lavanderia uma franquia .
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MERCADO

Vamos combinar que lavar roupa não está entre as atividades 

favoritas de muita gente, não é mesmo? E para facilitar a vida  

de quem não gosta, ou não tem tempo, de cumprir essa tarefa,  

existem as lavanderias .

De acordo com a Associação Nacional das Empresas de 

Lavanderia (ANEL), o Brasil conta hoje, com mais de 9 mil lavanderias  

que juntas faturaram cerca de 6,74 milhões no último ano.

A ANEL afirma que o mercado tem grande potencial de cresci

mento, já que apenas cerca de 4% da população economicamente

ativa utilizam, atualmente, os serviços de lavanderia. E, dentro 

desta população, mais de 20% são considerados clientes em potencial
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Segundo o Sebrae o segmento de lavanderias teve um crescimento
de 25% em 2018
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BAIXO
INVESTIMENTO
Ter uma unidade de nossa franquia completa, isto mesmo!

É o que oferecemos.

Vamos entregar a você, todos os itens necessários para a 

operação plena de sua lavanderia. Isto fará com que você se 

preocupe apenas com a operação e vendas.

Temos parceiros estratégicos para tudo o que precisamos.

O grande diferencial de nosso modelo de negócio é que coloca

mos na ponta do lápis tudo o que é necessário para que sua 

lavanderia seja um sucesso. E aliamos isto a um valor justo, este 

modelo nos proporciona ter a  franquia de lavanderia com o melhor 

custo beneficio do Brasil.
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RETORNO
RÁPIDO
É preciso ter em mente que o retorno rápido de uma franquia 

depende de duas variáveis importantíssimas: o retorno sobre  

o investimento (ROI) e o break even point (ponto de equilíbrio)

Agora, ainda mais importante do que conhecer essas variáveis 

é reconhecer que os resultados financeiros só ocorrem quando 

todas as premissas operacionais são implementadas. O ROI e  

o lucro só ocorrem quando o franqueado implementa corretamen

te as ações de marketing, de vendas, gestão financeira e atendi

mento de clientes.

Com todas as ferramentas que disponibilizamos ao franquea

do, o ROI ocorre a partir do 12º mês.
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DIFERENCIAIS
Costumamos brincar que somos a Netflix das lavanderias. Pres

tamos um serviço de extrema qualidade, ótimo atendimento e 

exclusividades, isso tudo por um valor mensal. É isso mesmo, 

somos uma lavanderia por assinatura, onde o cliente pode levar 

as suas roupas e retirar pagando apenas o valor do pacote assi

nado.

Atualmente os clientes tem consciência de que se somar os cus-

tos de água, luz, produtos de limpeza (sabão em pó, amaciante, 

“faciltador de passadoria”), ainda o tempo que se gasta para 

lavar, secar e passar roupas ou pagar uma profissional

no mínimo terá duvidas se vale a pena mesmo todo este trabalho 

em casa. É aí que entramos com nossos serviços, pois abraça

mos uma nova cultura.

E além dos contratos, que serão o carro chefe para atingir teu 

ponto de equilíbrio, você fatura com as peças avulsas que possi

bilitam um incremento financeiro considerável em sua lavanderia.
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EXCLUSIVIDADES

A primeira divulgação da sua Lavanderia é por nossa conta !

O Kit de Inauguração é algo que irá facilitar o teu trabalho.

Este material é um auxílio para que você foque na operação

no acompanhamento dos funcionários e no atendimento

aos clientes.

Fornecimento de Insumos profissionais (qualidade diferenciada

aliada a alto rendimento)

Garantia de 3 anos nas lavadoras e secadoras

Compra e entrega de todos os equipamentos pela franqueadora
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Desenvolvemos uma tabela de valores de serviços exclusivos e 

competitivos baseado ao mercado consumidor local

Treinamento ‘in loco’, enviamos um consultor até a unidade franqueada

para treinar toda sua equipe

O Delivery é um serviço opcional para a loja franqueada 
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MINHA
FRANQUIA
É muito simples adquirir uma loja da #1 Lavanderia.

Basta entrar em contato em um dos nossos canais, preencher a 

ficha de inscrição para enviarmos todo o material explicativo,

com a circular de oferta e o contrato de franquia.

Após o contrato assinado, começa o treinamento para o franque

ado onde é passado todo procedimento para trabalhar com uma 

unidade. Inclusive aqueles que nunca tiveram seu próprio negócio 

ou não são do ramo de lavanderia, estarão preparados para    
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desenvolver toda a gestão da loja
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PLANO DE
NEGÓCIO
Um plano de sucesso só se consolida quando oferecemos 

opções para investimentos.

É desta forma que pensamos e trabalhamos.

Atualmente são três modelos de negócios que disponibilizamos 

aos nosso franqueados:

• Micro Franquia Lavanderia 

• Ponto de Coleta*

*O ponto de coleta é disponibilizado apenas para as cidades que 

possuem uma unidade de nossa lavanderia.

• Lavanderia Completa
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LAVANDERIA 
COMPLETA  
É um formato onde a estrutura é completa, com equipamentos que são

necessários para até 70 contratos mensais. 

 

 Equipamentos que são entregues nesse formato :

3 Lavadoras ( 3 anos de garantia)
3 Secadoras ( 3 anos de garantia)

3 Mesa de passar
3 Ferros industriais
1 Tv 32”
1 Computador

1 Impressora (não fiscal)
5 Araras

2 Estantes de ferro

 40 Malotes (personalizados)

Embalagens/insumos
Acessórios

6   Uniformes

Kit Inauguração (10 mil folhetos) 

500 Cabides plásticos

 20 Capas (personalizadas)
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Sistema de gestão
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INVESTIMENTOS

INVESTIMENTO
INICIAL

GANHOS
INICIAIS

DESPESAS
MENSAIS

LUCRO

R$ 39.900

R$ 17.500

R$ 

7.000,00*

70 Contratos com Ticket 

Médio de R$ 250,00

Operação completa

LAVANDERIA COMPLETA

Equipamentos

+ taxa de franquia 
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+ R$ 4.000,00 a R$6.000,00**

CAPITAL
DE GIRO

* Estimativa planos mensais
** Estimativa Avulsos

R$

10.500

R$ 14.000 Estimativa dos 3 primeiros 
meses de operação
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PONTO DE
COLETA
O cenário anterior é apenas o franqueado operando sua lavande

ria, porém, nós pensamos em maneiras de agregar ao teu fatura

mento através do Ponto de Coleta.

Funciona assim:

O ponto de coleta é uma loja independente da lavanderia, onde é feita

Nesta operação, os valores  ficam assim distribuídos: 

40% para o ponto de coleta e 60% da lavanderia.

a captação de clientes o processo de lavagem, secagem e passadoria é  

 é desenvolvido pela lavanderia local da rede.  
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INVESTIMENTOS
PONTO DE COLETA
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INVESTIMENTO
INICIAL

GANHOS
INICIAIS

DESPESAS
MENSAIS

LUCRO

R$ 19.900

R$ 15.000

R$ 

6.000,00*

60 Contratos com Ticket 

Médio de R$ 250,00

Operação completa 

Equipamentos

+ taxa de franquia 

+ R$ 3.000,00 a R$5.000,00**

CAPITAL
DE GIRO

* Estimativa planos mensais
** Estimativa Avulsos

R$

9.000
Repasse 60%

R$ 8.000 Estimativa dos 3 primeiros 
meses de operação



MICRO FRANQUIA 
LAVANDERIA 
  É um formato onde a estrutura é otimizada, com equipamentos que são

necessários para até 30 contratos mensais. 

 

 Equipamentos que são entregues nesse formato :

2 Lavadoras ( 3 anos de garantia)

1 Secadora (3 anos de garantia)

2 Mesas de passar

2   Ferros industriais

1   Impressora (não fiscal)

5   Araras

1   Estante de ferro

 30 Malotes (personalizados)

Embalagens/insumos

Acessórios

4   Uniformes

Kit Inauguração (5 mil folhetos) 

300 Cabides plásticos

 15 Capas (personalizadas)
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INVESTIMENTOS
MICRO FRANQUIA LAVANDERIA  
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INVESTIMENTO
INICIAL

GANHOS
INICIAIS

DESPESAS
MENSAIS

LUCRO

R$ 26.900

R$ 10.000

R$ 

4.000,00*

40 Contratos com Ticket 

Médio de R$ 250,00

Operação completa

Equipamentos

+ taxa de franquia 

+ R$ 4.000,00 a R$6.000,00**

CAPITAL
DE GIRO

* Estimativa planos mensais
** Estimativa Avulsos

R$

6.000

R$ 14.000 Estimativa dos 3 primeiros 
meses de operação



17

ESTIMATIVAS DE
DESPESAS MENSAIS 

•  Funcionários
• Água, energia, internet e telefone
• Software de Gestão do negócio
• Royalties fixo mensal (R$ 600,00)

Aluguel• 

• Insumos (sabão, amaciante, alvejante,etc)

• Embalagens
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