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E D I T O R I A L
É com imensa satisfação que participamos 
desse evento tão grandioso que é a 
Expopostos & Conveniência, em seu 20º 
ano. É a primeira vez que a Lavanderia 
60 Minutos participa e estamos muito 
felizes em poder demonstrar como é 
possível a esse segmento ir além da 
conveniência, atrair novos clientes e 
obter maiores lucros, ao levar para os 
postos um serviço indispensável à vida 
moderna, que é a lavanderia self-service.

Desde a inauguração da primeira loja, 
há 7 anos, já decidimos que os postos de 
combustíveis seriam sempre a primeira 
opção para instalação de nossas lojas. 
Sempre acreditamos nesse segmento 
como um importante  “feat” para o nosso 
negócio e hoje 70% das nossas lojas 
funcionam dentro de postos. Muitos 
deles abertos 24h, dando às lavanderias 
a possibilidade de também funcionarem 
todos os dias 24 horas, elevando esses 
postos a um nível de excelência, em 
se tratando de um centro comercial 
que oferece serviços que se destacam 
em preço,  praça,  produto e promoção, 
atraindo sempre novos clientes.

Isaelson Ramos e Hairon Kliff
CEO s HI  GROUP

Eu quero que você conheça um 
negócio altamente lucrativo, 
de fácil gestão e que demanda 
pouquíssimo tempo do seu 
dia, sem a necessidade de um 
funcionário exclusivo e com um 
rápido retorno do investimento. É 
rápido e prático, não apenas para 
os clientes, mas também para os 
nossos franqueados.

Venha nos conhecer e leve esse 
negócio de sucesso para o seu posto, 
elevando o nível de conveniência 
e satisfação do seu cliente. Seja 
você também um franqueado da 
Lavanderia 60 Minutos e tenha a 
certeza de estar fazendo um ótimo 
negócio. Boa feira a todos!

Redator: Willamys Guthyers 
Diagramação: Silvio Bernardino
Revisor: Amós Pereira
Produção: Grupo HI 

Isaelson Ramos
isaelson@grupohi.com.br
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A história da Lavanderia 60 Minutos não 
é apenas sobre perceber as oportunidades 
do mercado e criar um negócio que hoje 
benefi cia milhares de pessoas em todo o 
Brasil. É sobre ter coragem. Um exemplo de 
como o empreendedorismo é desafi ador, mas 
ao mesmo tempo, permite a cada um colher 
os frutos do seu trabalho.

Em 2015, Isaelson Ramos trabalhava como 
professor em uma universidade particular 
de João Pessoa, dava muitas aulas e chegava 
muito cansado em casa, sem tempo para 
lavar as suas roupas. Foi quando lembrou 
da facilidade que tinha quando morava 
nos Estados Unidos. Na época, ele usava o 
serviço de uma lavanderia self-service.

Isaelson levou a ideia até o seu sócio, 
Hairon Kliff e ele percebia como Isaelson 
desenvolvia seus negócios e já tinha 
interesse em empreender. Enxergando 
ali um ótimo desafi o, resolveu embarcar 
nessa jornada e assim nascia a primeira 
Lavanderia 60 Minutos.

A nossa  
história
de sucesso

Os sócios alugaram uma loja em João Pessoa 
(PB), cidade onde moravam, para instalar o 
empreendimento. O bairro escolhido foi o 
Bancários, conhecido por ter um grande 
número de universitários, que certamente 
iriam utilizar os serviços da lavanderia. 

O que não contavam era com a greve na 
UFPB, que levou muitos estudantes a 
voltarem para as suas cidades, reduzindo 
drasticamente o movimento. Medidas 
tiveram que ser tomadas e após conversarem 
bastante, criaram uma ação de divulgação 
dos serviços, para que outros públicos 
conhecessem a lavanderia.

Além da internet, foram para as ruas, 
lutando para manter o seu espaço aberto. 
Alugaram um carro de som que eles mesmos 
dirigiam enquanto faziam a divulgação. Foi 
quando a cidade entendeu como funcionava 
o negócio e até pessoas de bairros mais 
afastados começaram a utilizar os serviços 
da empresa, chegando inclusive a pedir por 
mais unidades em outros locais.

Automação e 
participação 

em feiras.

Licenciamento
 da marca.

Formatação do
modelo de 
franquia.

Primeira loja em
João Pessoa/PB
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Estava provado que o negócio era 
sustentável e que não necessitava apenas 
dos universitários para ter sucesso, pois 
atendia a todas as classes sociais, gêneros, 
idades  e ocupações, já que todos  necessitam 
de higienizar suas roupas e buscam sempre 
por economia e praticidade.

Turistas que visitavam João Pessoa também 
se encantaram com a qualidade do serviço 
e passaram a querer levar a Lavanderia 60 
Minutos para suas cidades. 

Nascia assim a rede de franquias de 
lavanderias self-service que revolucionou 
esse mercado no Brasil e se transformou na 
maior rede da América Latina.

Com tecnologias exclusivas criadas por um 
time de desenvolvedores do mais alto nível,  
o franqueado da Lavanderia 60 Minutos tem 
toda a gestão do seu negócio na palma da 
sua mão. 

A dosagem automática dos produtos com 
a telemetria dos dados garante a qualidade 
dos serviços. O sistema de controle da 
climatização da loja e a efi ciência das 
máquinas garantem a economia de energia 
e água. O totem de atendimento interativo, 
o sistema de tv corporativa, de Internet 
gratuita e de comunicação omnichannel que 
integra telefone, chat, redes sociais e e-mail,  
levam ao cliente a melhor experiência.

Até aqui, foram 7 anos de grandes desafi os 
e muitos aprendizados, com várias 
surpresas a cada novo ciclo. Evoluir é 
um de nossos propósitos, por isso não 
paramos: atualmente, são mais de 150 
lojas em funcionamento e mais de 100 
em implantação. A previsão é que até o 
fi nal de 2023 estejamos com mais de 600 
lojas abertas em todas as regiões do Brasil. 

Diariamente são inúmeras as mensagens 
recebidas  pedindo lojas em cidades nas 
quais ainda não estamos. Queremos 
chegar cada vez mais próximos dos nossos 
clientes e para isso buscamos ampliar 
ainda mais  nossa área de atuação e nesse 
contexto, entendemos que a parceria com 
os postos de combustíveis é primordial.

A Lavanderia 60 Minutos quer estar 
sempre presente na vida cotidiana dos 
brasileiros, provando sempre que é possível 
deixar as roupas limpas e cheirosas de 
um jeito prático, rápido e econômico. 

Venha fazer parte desse negócio 
que está revolucionando o mercado 
e mudando a cultura de consumo!

Seja você também um franqueado de 
sucesso da Lavanderia 60 Minutos.

Automação e 
participação 

em feiras.

Parceria 
com LG e 

desenvolvimento 
de novas 

tecnologias. Sustentação do 
crescimento 

durante a 
pandemia.

Ampliação 
da equipe, 
da sede e 

reestruturação.
Laundry 
in Box e 
Hipag.
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Sustentabilidade
é o caminho

os últimos anos 
temos visto o avanço 
dos diálogos sobre a 
sustentabilidade do 

planeta. Em um país como o 
nosso, com uma fauna e fl ora 
tão ricas, é essencial o esforço 
e a conscientização de todos na 
preservação da biodiversidade. 
E se isso vier através do 
consumo consciente, atrelado 
à economia nas contas, se torna 
ainda melhor.

Um levantamento feito pelo 
MapBiomas mostrou que o 
território brasileiro perdeu 
15,7% de sua superfície de água 
desde 1991. No ano passado, a 
falta de chuvas foi responsável 
pela pior seca dos últimos 91 
anos. E isso está refl etindo em 
2022, alguns especialistas já 
falam na reaproximação dessa 
seca no Brasil.

Ciente  do seu papel, a 
Lavanderia 60 Minutos oferece 

um serviço eco-friendly 
que ajuda na economia de 
água e energia, resultando 
na preservação dos recursos 
hídricos.

Além de ajudar milhares 
de pessoas a higienizarem 
diariamente as suas roupas 
de forma ecologicamente 
responsável e econômica, 
também  conscientiza os 
clientes sobre a importância no 
cuidado com a sustentabilidade 
do planeta.

Em relação à redução do uso de 
água, só no ano passado, nossos 
clientes ajudaram a poupar 
quase 200 milhões de litros, 
pois as nossas máquinas têm 
um consumo 60% menor que 
as lavadoras comuns.

A economia de energia elétrica 
também é importante para 
combater a crise hídrica, pois 
evita que mais água seja gasta 

na geração de energia. Só 
em 2021, os clientes da 
Lavanderia 60 Minutos 
economizaram  o equivalente 
ao abastecimento de 10.000 
residências, poupando das 
hidrelétricas quase 8 bilhões 
de litros.

Preservar é dever de todos 
nós. Devemos evitar o 
consumo irresponsável de 
água e de energia, pois , como 
observamos no ano passado, 
para suprir a demanda há um 
aumento no custo das contas 
de luz e água. 

Quem utiliza o serviço da 
Lavanderia 60 Minutos 
colabora com esse esforço, 
economiza no bolso e ainda 
ajuda na sustentabilidade do 
planeta.

N
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Disponibilizar serviços 
fora dos horários e
espaços tradicionais.
Oferecer ambientes 
de fácil acesso e 
estacionamento.

Proporcionar soluções
rápidas, práticas e 
econômicas.

Concentrar serviços
diversifi cados em um
único local.

COMO PROPORCIONAR MAIS CONVENIÊNCIA 
PARA O SEU CLIENTE?

Esses são os principais motivos pelos 
quais as lojas de conveniência têm 
ganhado cada vez mais visibilidade em 
todo o país. 

30%Conforto
praticidade
e variedade

de aumento das operações de 
abastecimento nos postos de 
combustíveis que agregam serviços de 
conveniência.

(ABF-Rio)

das Lavanderias 60 Minutos estão 
em postos de combustíveis.

70%

30

70

VANTAGENS PARA O SEU 
POSTO DE COMBUSTÍVEIS
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Benefícios de ter uma 
Lavanderia 60 Minutos 
no seu posto de combustíveis

Versatilidade Serviço 24h

Estabilidade Segurança

Confiabilidade Chamariz

Área Parceria

Solidez Recorrência

Cobertura Permanência

Oferece aos clientes um serviço 
de enorme conveniência.

Atrai clientes fora dos
horários convencionais.

Contratos de 5 anos para 
franquia e locação.

Loja monitorada remotamente 
por câmeras e bem iluminada
aos clientes.

Locação firmada diretamente 
com a franqueadora.

Um serviço diferente
que atrai um novo público.

Loja compacta, permitindo ao 
posto alugar mais espaços.

Possiblidade de oferecer
benefícios da Rede aos
clientes do posto.

Marca sem histórico de lojas 
fechadas.

Clientes fidelizados da
Lavanderia geram fluxo e
consomem mais os
serviços do posto.

Todas as lojas da rede
são seguradas.

Clientes consomem outros 
serviços enquanto aguardam a 
higienização de suas roupas.
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Do it yourself
A cultura que conquistou o mundoA cultura que conquistou o mundo

amosa hoje em dia 
pelos youtubers 
que produzem seus 
próprios materiais e 

compartilham em vídeos, 
a fi losofi a de vida “do it 
yourself” vai muito além do 
“faça você mesmo” da sua 
tradução literal. Bem mais 
do que isso, a DIY, como 
também é chamada, é sobre 
não esperar que os outros 
façam por você.

O maior diferencial é a 
satisfação de realizar as 
suas atividades sem auxílio 
de profi ssionais, uma das 
características dessa cultura 
que integra a economia 
compartilhada: modelo social 
e econômico que incentiva 
o consumo consciente e 
colaborativo. No Brasil, um 
exemplo são os aplicativos 
de transporte e hospedagem 
compartilhada. 

A economia compartilhada é 
um modelo social e  econômico 
de consumo consciente e 
colaborativo. No Brasil, temos 
como exemplo os aplicativos 

de transporte. Esse novo 
modo traz uma perspectiva 
inovadora e está modifi cando 
o mundo dos negócios.

Ela surgiu da necessidade 
de encontrar soluções 
inteligentes e sustentáveis 
para os problemas da vida 
cotidiana, otimizando a 
utilização dos recursos 
limitados que dispomos, 
partilhando-os e tornando-
os mais acessíveis para que 
mais pessoas tenham acesso e 
possam usufruir de maneira 
econômica.

A  Lavanderia  60 Minutos   é 
uma  importante   representante 
e disseminadora desse modelo 
de negócio no Brasil, pois 
através dela, mais de 300 
mil clientes higienizam as 
suas roupas, economizam 
os recursos naturais e 
ainda poupam dinheiro. 

O custo-benefício faz com 
que os clientes não comprem 
novas máquinas de lavar 
ou parem de usar as suas 
máquinas e ferro de passar, 

economizando ainda mais nas 
contas de água e luz.

Em meio à crise de 2020 e 2021, 
causada pela pandemia global, 
a rede 60 Minutos esteve em 
constante expansão, dobrando 
anualmente o número de 
lojas franqueadas. Vale muito 
conhecer e investir nesse 
segmento que  une a necessidade 
do cliente com a melhor 
experiência de consumo.

Segundo um estudo da PWC, 
a previsão é que em 2025 a 
economia compartilhada irá 
movimentar US$ 335 bilhões e 
sem dúvida esse é o futuro do 
mundo dos negócios, no qual 
pessoas economizam tempo, 
dinheiro e ainda diminuem o 
consumismo desenfreado.

Assim, a cultura “do it yourself” 
ganha cada vez mais espaço 
nos mais diversos setores e a 
Lavanderia 60 Minutos e seus 
franqueados têm contribuído 
para o desenvolvimento dessa 
cultura em nosso país.

F
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A otimização do tempo não é 
apenas para o cliente, como 
também para quem se torna 
franqueado da Lavanderia 60 
minutos, sendo preciso dispor de 
apenas um curto período do dia 
para gerenciar o seu negócio. 

Com o sistema automatizado 
da 60 Minutos é possível 
acompanhar tudo de casa, sem 
precisar ir à loja.

O franqueado terá acesso ao 
faturamento em tempo real, 
às câmeras de segurança e aos 
controles da disponibilidade dos 
insumos (produtos de limpeza), 
do desempenho do maquinário e 
da necessidade de manutenção. 
Tudo isso remotamente e sem 
a necessidade de ter alguém 
presente na loja.

Não é necessário ter experiência 
para ser franqueado, já que 
a Lavanderia 60 Minutos dá 
todo o treinamento e suporte 
necessários para a gestão da 
operação, além de auxiliar 
no controle da qualidade dos 
serviços, avaliando a satisfação 
e fi delização dos clientes, e 
realizando ações de marketing, 
visando sempre aumentar o 
faturamento e a lucratividade 
das lojas franqueadas.

Um grande exemplo de satisfação dos 
nossos franqueados é que mais de 50% 
deles têm duas ou mais lojas. Esse é um 
dado muito importante, pois mostra 
como eles confi am no sucesso da marca.

Leia o QRCode abaixo e assista aos 
depoimentos de alguns dos nossos 
franqueados:

Por que Por que 
ser um deser um de
nossos nossos 
franqueados?franqueados?

lavanderia60minutos.com.br
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Siga a 
tendência!
Adapte-se aos 
novos hábitos

O estilo de vida das 
pessoas mudou e com 
a rapidez das 
atividades do dia a dia, 

o público está cada vez mais 
seletivo e buscando sempre 
agilidade e praticidade. 

Os novos centros urbanos 
vivem cheios de pessoas, 
dentro e fora dos seus veículos, 
seguindo suas vidas em um 
fl uxo cada vez mais intenso. 
A necessidade de serviços 
agéis que ajudem em sua 
jornada diária é cada vez mais 
importante.

Todos buscamos economizar 
tempo, afi nal,  tempo é 
dinheiro. A Lavanderia 60 
Minutos leva isso a sério e 
por isso lava e seca as roupas 
dos seus clientes em apenas 1 
hora. Enquanto as máquinas 
trabalham, os clientes usam 
o tempo na lavanderia para 
estudar,  trabalhar e ao invés 
de estarem exaustos após a 
lavagem de roupas, usam a sua 
energia para outras atividades 
também importantes.
Alguns dizem até que é uma 
atividade terapêutica, pois 
relaxam escutando uma 
música ou batendo um papo 
com um novo amigo.

No Brasil, os postos de 
combustíveis ainda não 
trabalham com o autosserviço, 

como vemos em outros países. 
Segundo um estudo da Dieese, 
o preço do combustível 
reduziria cerca de 12 centavos 
por litro, caso esse tipo de 
serviço fosse implantado no 
Brasil. Mas enquanto essa 
nova realidade não chega, 
há uma outra maneira de 
levar o autosserviço até esse 
cliente. Pensando nisso, 70% 
das unidades da Lavanderia 
60 Minutos são em postos de 
combustíveis. Depois de um 
dia de trabalho, nada mais 
cansativo do que chegar em 
casa e ter que lavar um cesto 
de roupas. Você perde muito 
tempo e o desgaste é imenso.

A Lavanderia 60 Minutos 
surgiu como uma alternativa 
acessível e mais rápida de 
executar as tarefas de casa, 
atrelada a um ambiente 
confortável e eco-friendly, 
preservando o meio ambiente, 
economizando água e energia 
em cada lavagem. 

A vida moderna exige cada 
vez mais rapidez e praticidade. 
Ninguém quer perder tempo e 
sim otimizá-lo ao máximo, sem 
deixar de lado as atividades 
cotidianas. Conciliar isso é 
o desafi o que as empresas 
modernas precisam superar,  
criando soluções que atendam 
as exigências do consumidor 
moderno.

Com o grande crescimento 
verticalizado das cidades, cada 
vez mais vemos habitações 
compactas e sem espaço para 
estender as roupas. Os clientes 
da Lavanderia 60 Minutos 
saem com as roupas limpas e 
secas, sem a necessidade de 
estender ou passar, é só dobrar 
e levar para casa.

Apenas 3% da população 
brasileira utilizava os serviços 
de lavanderias profi ssionais 
em 2018. Segundo as previsões 
da Associação Nacional das 
Empresas de Lavanderia 
(ANEL), até 2030 esse 
percentual deve chegar a 10% 
da população. As estatísticas 
mostram o enorme potencial 
de crescimento desse mercado 
e também a mudança no 
comportamento do brasileiro, 
que está migrando do “ter” 
para o “usufruir”, promovendo 
assim a chamada “economia 
compartilhada”, procurando 
formas mais práticas e 
sustentáveis de realizar as 
atividades do cotidiano.

Todos querem serviços 
práticos, rápidos e econômicos,  
perto de casa, do trabalho 
ou no seu percurso diário. O 
futuro do empreendedorismo 
está justamente em oferecer 
esse tipo de serviço desejado 
por essa nova geração de 
consumidores.
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Seja nosso franqueado! 
Fale com nossos consultores e leve esse 

negócio de sucesso para o seu posto: 
expansao@grupohi.com.br

www.lavanderia60minutos.com.br
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