
A	Verdadeira	Lavagem	Automotiva	Ecológica!		



A	REALIDADE	
FATO:	 Há	 pouco	 tempo	 atravessamos	 a	 maior	 crise	 hídrica	 da	 história	 do	
estado.	 O	 uso	 indiscriminado	 da	 água	 ao	 longo	 dos	 anos,	 levaram	 nossos	
reservatórios	aos	mais	baixos	índices.	
Após	 muita	 luta,	 a	 batalha	 foi	 vencida,	 os	 mananciais	 voltaram	 aos	 níveis	
adequados,	 o	 racionamento	 acabou,	 mas	 ainda	 não	 é	 moGvo	 para	
desperdícios.	A	falta	de	água	ao	redor	do	mundo	é	crônica	e	deverá	ficar	pior	
nos	próximos	anos.		
	

A	 demanda	 pelos	 serviços	 de	 EstéGca	 AutomoGva	 durante	 épocas	 de	 crise	
hídrica	 poderá	 ser	 reduzida	 mas	 nunca	 deixará	 de	 exisGr,	 uma	 vez	 que	 o	
usuário	prezará	pelo	conforto	e	saGsfação	de	estar	a	bordo	de	um	bem	de	alto	
valor,	 conservado	e	 consequentemente	valorizado.	 Isso	 sem	contar	o	próprio	
asseio	pessoal	refleGdo	no	automóvel.	

A	 pergunta	 que	 resta	 é:	 Como	 conciliar	 os	
atributos	 de	 um	 veículo	 limpo	 ao	 consumo	
consciente	do	“precioso	líquido”?	



TRADICIONAIS	LAVA-RÁPIDOS:	
Um	 veículo	 médio	 quando	 lavado	 em	 casa	 com	 uma	 mangueira	 de	 jardim	
consumirá	até	350	litros	de	água.	
Já	 um	 “Lava	 Rápido”	 consegue	 reduzir	 essa	 quanGdade	 a	 pouco	 mais	 da	
metade.	 Porém,	 muitos	 desses	 locais	 são	 clandesGnos	 e	 funcionam	 sem	
licença.	 Alguns	 declaram	 a	 uGlização	 de	 poços	 artesianos,	 que	 não	 reduz	 o	
consumo	de	 água	pois	 afeta	diretamente	o	 lençol	 freáGco.	Outro	 impediGvo,	
seria	adoção	da	água	de	re-uso.	Mas	devido	aos	altos	invesGmentos,	sabemos	
que	isso	tornaria	a	operação	inviável.	

Já	as	lavagens	químicas,	ou	“LAVA	SECO”	como	
são	 conhecidas,	 além	 de	 demoradas,	 também	
agridem	 o	meio	 ambiente	 durante	 o	 descarte	
dos	 resíduos	 e	 panos	 de	 limpezas	 carregados	
de	 poluentes	 uGlizados	 para	 a	 remoção	 da	
sujeira	“sem	água”.	

A	REALIDADE	



Usando	a	mais	recente	tecnologia	em	produção	de	vapor	pressurizado,	nossa	
operação	 uGliza	 aproximadamente	 5	 litros	 de	 água	 para	 uma	 completa	
lavagem	ecológica	em	um	carro	de	pequeno	porte	com	resultados	superiores	
aos	demais	Gpos	de	lavagens	automoGvas.	Tudo	isso	com	total	segurança	para	
o	veículo	bem	como	o	operador.	

Resultado:	
Completa	remoção	da	sujeira,	com	rapidez,	
eficiência	e	menor	consumo	de	água.	

NOSSO	CONCEITO	SUSTENTÁVEL	



A	 indústria	 da	 EstéGca	 AutomoGva	 em	 respeito	 aos	 aspectos	 sustentáveis,	
reagiu	 através	 de	 uma	 significaGva	 redução	 do	 uso	 de	 produtos	 químicos	 na	
lavagem	dos	 veículos,	 baixo	 consumo	 de	 água,	 além	da	 reduzida	 emissão	 de	
poluentes	ao	Meio	Ambiente	(descarte	de	produtos	não	cerGficados).		
	
Equipamentos	 conhecidos	 como	 “Eco	 Friendly”,	 aliados	 a	 uma	 operação	
revolucionária	 de	 limpeza,	 iniciam	 uma	 nova	 era	 com	 importantes	 atributos	
como	 eficiência,	 agilidade	 no	 processo,	 isenção	 de	 resíduos	 inerentes	 à	
lavagem,	desodorizantes	e	bactericidas.		

A	TECNOLOGIA	DO	VAPOR	PRESSURIZADO	

Tal	 avanço	 tecnológico	 é	 conhecido	 como	
EstéGca	AutomoGva	à	Vapor	Pressurizado.	



•  Equipamento	importado,	desenvolvido	especialmente	para	
EstéGca	AutomoGva,	Aérea	e	Naval;	

•  Versões:	Elétrica,	GLP,	GNV	ou	óleo	Diesel;	
•  Caldeira	com	capacidade	de	20	litros	de	água	em	Aço	

Inoxidável;	
•  Painel	eletrônico	de	controle;	
•  Sistema	automaGzado	de	alimentação	de	água;	
•  Pressão	de	trabalho	de	9-10	bar/150	oC;	
•  Mangueiras	leves,	resistentes	e	com	proteção	térmica;	
•  Sistema	regulável	de	saturação	do	vapor;	
•  Geração	rápida	e	conlnua	de	vapor	com	pressão	

controlada;	
•  Triplo	sistema	de	segurança;	

PRESSURIZADORA	DE	VAPOR	



•  Economia	de	água;	
•  Tempo	da	operação	menor	que	o	uGlizado,	e	com	qualidade	insuperável;	
•  Profissionalização	dos	serviços:	Confiança	&	Segurança;	
•  Completa	Higienização	dos	interiores	sem	riscos	para	integridade	do	veículo;	

Atualmente	 com	 a	 preocupação	 das	
questões	 referentes	 ao	 racionamento	
de	 água,	 a	 ecoLAVAPOR®	 se	 fortalece	
como	a	melhor	alternaGva	sustentável	
para	esse	empreendimento	no	que	diz	
respeito	 à	 higienização	 interna	 de	
frotas,	 baixo	 custo	 e	 segurança,	
respeitando	 a	 uGlização	 consciente	
dos	 recursos	 hídricos	 e	 soluções	 reais	
para	seus	clientes.	

VANTAGENS	DO	SISTEMA	



VANTAGENS	DO	SISTEMA	



RESÍDUOS 
Em	nossa	operação	descartamos	o	uso	de	qualquer	Gpo	
de	detergentes,	desengraxantes	e	limpadores	a	base	de	
amônia,	 devido	 as	 caracterísGcas	 únicas	 do	 Vapor	
Pressurizado	que	elimina	o	uso	desses	poluentes.		

TEMPO	DA	OPERAÇÃO 
Em	média,	dois	funcionários	uGlizam	em	torno	de	20	a	30	
minutos	 para	 uma	 lavagem	 completa	 em	 veículo	 porte	
médio,	cobrindo	interior,	exterior	e	caixa	de	rodas.		

Toda	a	limpeza	é	feita	através	do	auxílio	de	uma	flanela	especial	de	microfibra	
importada	 que	 recolhe	 os	 resíduos	 e	 é	 posteriormente	 encaminhada	 à	
higienização.	 Isso	 elimina	 o	 descarte	 de	 produtos	 químicos	 e	 evita	 a	
contaminação	do	meio-ambiente.	 
 
No	 processo	 uGlizamos	 apenas	 produtos	 de	 acabamento	 como	 brilho	 para	
pneu,	lataria	ou	ceras	líquidas,	cerGficados	e	biodegradáveis.	Após	a	lavagem,	a	
pintura	 do	 veículo	 apresentará	 seu	 brilho	 original	 proveniente	 da	 limpeza	 a	
vapor.	

VANTAGENS	DO	SISTEMA	



A	ecoLAVAPOR®,	iniciou	suas	aGvidades	em	São	Paulo	visando	atender	uma	demanda	
crescente	 de	 usuários	 preocupados	 com	 a	 atual	 situação	 ambiental,	 bem	 como	 a	
conveniência	 em	deixar	 seu	 automóvel	 aos	 cuidados	 de	uma	equipe	de	profissionais	
responsáveis	e	reGrá-lo	em	horário	programado,	durante	sua	jornada	de	trabalho.		

Após	uma	curta	 fase	 inicial,	estendemos	essa	atuação	para	condomínios	 residenciais,	
lojas	de	rua,	shopping	centers,	centro	automoGvos,	postos	de	gasolinas	e	afins	visando	
oferecer	 serviços	 de	 qualidade,	 sustentabilidade	 aos	 clientes	 sempre	 prezando	 a	
comodidade	e	confiança	dos	nossos	serviços.		

O	 POSICIONAMENTO	 de	 nossa	 marca	 baseia-se	 na	 allssima	 qualidade	 dos	 serviços	
oferecidos,	 aliado	 à	 verdadeira	 preservação	 e	 cuidados	 com	 o	meio	 ambiente,	 bem	
como	com	a	conveniência	inerente	ao	processo.		

NOSSO	EMPRESA	



No	 ano	 de	 2015,	 a	 FIESP	 (Federação	 das	 Indústrias	 do	 Estado	 de	 São	 Paulo)	 em	
parceria	 com	 o	 SEBRAE,	 organizou	 o	 6º	 CONCURSO	 ”Acelera	 Startup”	 voltado	 às	
empresas	no	início	de	operação.		
	
Foram	mais	de	cinco	mil	excelentes	projetos	apresentados	em	três	categorias,	sendo	o	
Tema	referente	ao	Uso	Racional	da	Água,	o	mais	concorrido.		
	
Nesse	ano,	ecoLAVAPOR®	também	apresentou	seu	projeto	Sustentável.	
	
Resultado:	 nossa	 proposta	 foi	 finalista	 entre	 os	 18	 melhores	 Projetos	 que	 visam	
redução	e	oGmização	comprovada	do	consumo	da	água!	
	

PROJETO	RECONHECIDO	



Tendo	em	vista	a	baixa	qualidade	dos	serviços	oferecidos	dentro	de	nosso	
segmento,	 buscamos	 através	 de	 ações	 inovadoras	 oferecer	 aos	
consumidores	 um	 sistema	 moderno	 de	 estéGca	 automoGva	
verdadeiramente	ecológico,	com	qualidade	e	conveniência	esperada	pelo	
consumidor.		

Além	disso,	agregar	valor	através	da	associação	de	marca	com	clientes	de	
grande	 porte;	 marcas	 reconhecidas	 de	 grande	 aceitação;	 locais	
diferenciados,	 onde	 a	 conveniência	 oferecida	 pela	 empresa	 torna-se	 um	
diferencial	 compeGGvo.	 Tudo	 isso	 visando	 a	 redução	 da	 resistência	 no	
mercado	atual.	
	

OBJETIVO	



Para	muitos	 brasileiros,	 a	 compra	 de	 um	 automóvel	 representa	muito	mais	 do	 que	 a	
solução	para	os	problemas	de	mobilidade.	Ela	é	a	realização	de	um	sonho,	o	símbolo	de	
uma	conquista	social	e,	até	mesmo,	o	acesso	ao	lazer	para	a	família.		

Para	os	felizes	proprietários,	a	saGsfação	em	desfilar	no	
carrão	 limpinho	 e	 brilhante	 é	 tão	 grande	 que	muitos	
suportam,	 sem	 reclamar,	 engarrafamentos	 infindáveis	
e	chegam	a	ignorar	a	matemáGca,	que	aponta	que,	em	
alguns	 casos,	 os	 gastos	 anuais	 de	 manutenção	 do	
automóvel	 próprio	 (IPVA,	 seguro,	 combuslvel,	
manutenção,	estacionamento,	etc.)	superam	os	custos	
com	 o	 uso	 do	 táxi	 ou	 de	 outros	meios	 de	 transporte	
mais	eficientes.		
	
CURIOSIDADE:	 Para	 uma	 grande	 parcela	 de	
proprietários	de	automóveis,	durante	a	escolha	de	uma	
Seguradora,	em	primeiro	lugar	vem	a	decisão	do	Carro,	
seguido	pela	Família	e	em	terceiro	a	Casa!	

O	MERCADO	ALVO	E	PROJEÇÕES	



66,5	Milhões	de	veículos	(*) 
Frequência	de	lavagem: 
•  53%:		Semanalmente 
•  88%:		Quinzenalmente 

A	 falta	 de	 tempo	 e	 local	 apropriado	 dos	
proprietários	e	o	aumento	de	restrições	ao	uso	de	
água	 para	 lavar	 carros	 em	 condomínios,	 geram	
excelentes	 oportunidades	 para	 empreendedores	
desse	segmento.	

(*)	Fonte:	DENATRAN	2015	

Boas	 práGcas	 sustentáveis	 se	 tornaram	prioridade	para	 lava	 jatos.	Na	 ecoLAVAPOR®,	 o	
principal	 insumo	 é	 a	 água,	 isso	 gera	 uma	 grande	 vantagem	 compeGGva	 frente	 á	
concorrência,	pois	sabemos	que	mesmo	água	de	reuso	tornar-se	um	veículo	de	poluição	
quando	agregada	detergentes	e	 solventes	uGlizados	na	operação.	Da	mesma	 forma,	 as	
lavagens	 químicas	 (seco)	 não	 colaboram	 para	 a	 contenção	 dos	 poluentes.	 Serviços	
adicionais,	 como	 embelezamento	 dos	 veículos	 e	 a	 facilidade	 em	 lavar	 o	 carro	 nos	
momentos	de	trabalho	&	lazer	agregam	valor	ao	serviço.	

O	MERCADO	ALVO	E	PROJEÇÕES	



NOSSA	MISSÃO	
Promover	serviços	diferenciados	de	EstéGca	automoGva	

sustentável	primando	pela	qualidade,	segurança	e	respeito	ao	
meio	ambiente	de	forma	a	contribuir	para	a	sustentabilidade	e	
garanGr	retorno	do	invesGmento	para	os	sócios	e	invesGdores.	

NOSSA	VISÃO	
Total	foco	nos	serviços	prestados	da	verdadeira	estéGca	
automoGva,	com	profissionalismo,	qualidade	e	dedicação.	

NOSSOS	VALORES	
•  Respeito	ao	meio	ambiente; 
•  Compromisso	com	os	clientes; 
•  HonesGdade; 
•  Integridade; 
•  Transparência;	



CaracterísRcas	 da	Marca:	 Layout	 jovem	que	 explora	 a	mistura	 do	 branco	 com	
cores	 que	 traduzem	 a	 essência	 da	 sustentabilidade:	 o	 verde	 e	 o	 azul	
simbolizando	 o	 planeta	 terra.	 Traz	 ainda	 um	 carro	 esGlizado,	 onde	 remete	
nossos	serviços	automoGvos.	

ESTRATÉGIA	DE	MARKETING 

NOSSA	MARCA:	JOVEM,	CLARA	E	MODERNA.	



LAVAGEM	ECOLÓGICA	A	VAPOR:	
Trata-se	da	mais	moderna	operação	de	estéGca	automoGva	do	país.	
Nossa	lavagem	devido	as	qualidade	do	vapor	pressurizado	alcança	os	
locais	mais	di~ceis	do	veículo	oferecendo	uma	limpeza	rápida,	segura	
ao	veículo	e	operador.	

DESCONTAMINAÇÃO	DA	PINTURA:	
Fuligem,	 chuva	 ácida,	 resíduos	 de	 borracha,	 asfalto,	 e	 outros	
poluentes,	 causam	muitos	 danos	 como	 a	 temida	 corrosão	 do	 verniz	
automoGvo.	 Esse	 serviço	 permite	 que	 através	 da	 famosa	 Clay	 Bar,	
sejam	 reGradas	 tais	 impurezas	 e	 resgatando	 o	 brilho	 original	 do	
veículo.	

NOSSOS	SERVIÇOS	
EXTERIOR	DO	VEÍCULO	



SUPER	VISÃO:	
Aplicamos	 uma	 série	 de	 produtos	 especialmente	 elaborados	 para	 o	
tratamento	 e	 preparação	 de	 para-brisas	 dos	 veículos,	 uGlizando	
tecnologia	 avançada,	 com	 resultados	 significaGvamente	 melhores	
para	a	visibilidade	do	motorista	em	tempo	chuvoso,	proporcionando	
ampla	e	clara	visão,	sem	a	aderência	de	poeiras,	salinidade,	respingos	
de	asfalto,	insetos	ou	sujeira	de	qualquer	natureza.		

LAVAGEM	DO	MOTOR:	
Consiste	em	uma	limpeza	específica	através	da	tecnologia	de	Vapor	de	
alta	 Pressão,	 onde	 são	 reGradas	 graxas,	 gorduras	 e	 sujeiras	 de	 uma	
forma	rápida	e	segura	sem	riscos	de	problemas	na	ignição.	
Quando	 necessário,	 aumentamos	 a	 eficácia	 do	 vapor	 pressurizado		
uGlizando	apenas	produtos	desengraxantes	cerGficados.	

NOSSOS	SERVIÇOS	
EXTERIOR	DO	VEÍCULO	



HIGIENIZAÇÃO	 INTERNA:	 UGlizando	 tecnologia	 avançada	 do	 vapor	
pressurizado	a	altas	temperaturas	aliado	a	imediata	remoção	da	sujeira	através	
de	um	bico	extrator,	efetuamos	uma	lavagem	de	baixa	umidade	e	aspiração	de	
resíduos	do	estofamento	seja	tecido	ou	couro.	Tudo	elaborado	de	forma	rápida	
e	 segura,	 com	 o	 mínimo	 de	 produtos	 químicos(*)	 e	 trazendo	 novamente	 o	
aspecto	e	aroma	de	bancos	novos!	

	
(*)	Apenas	em	casos	de	manchas	ou	sujeiras	gordurosas,	uGlizamos	

produtos	cerGficados	e	biodegradáveis.	

Os	 painéis	 de	 controle	 são	 cuidadosamente	 limpos	 apenas	 com	 panos	 de	
microfibra	 importado	 extra-macio,	 evitando	 qualquer	 contato	 com	 as	 partes	
eletrônicas.	 Isso	 deixa	 o	 interior	 do	 veículo	 seguro,	 totalmente	 limpo,	
higienizado	e	praGcamente	livre	dos	ácaros	e	odores.	

NOSSOS	SERVIÇOS	
INTERIOR	DO	VEÍCULO	



HIDRATAÇÃO	DE	COURO:	O	processo	de	hidratação	de	couro	ecoLAVAPOR®	é	
recomendado	para	proteção	e	conservação	desse	Gpo	de	estofamento.	Como	o	
couro	é	uma	"pele",	ele	possui	um	PH	neutro.	Sujeiras	e	gorduras,	alteram	esse	
PH.	 UGlizando	 produtos	 de	 primeira	 linha,	 limpamos	 e	 hidratamos	 o	 couro	
eliminando	a	alcalinidade	e	ressecamento.		
	

	
A	 hidratação	 de	 bancos	 de	 couro	 limpa	 e	 recupera	 sua	 umidade	 e	 maciez.	
Nossos	 produtos	 são	 a	 base	 de	 óleos	 naturais,	 deixando-o	 macio,	 maleável,	
eliminando	rangido	e	sem	deixá-lo	brilhante	ou	gorduroso.	

NOSSOS	SERVIÇOS	
INTERIOR	DO	VEÍCULO	



HIGIENIZAÇÃO	DO	AR	CONDICIONADO:	Com	o	uso	diário	o	ar	condicionado	o	
veículo	 é	 aGngido	 diretamente	 pela	 poluição,	 diversos	 Gpos	 de	 bactérias	 e	
fungos.	 É	 recomendada	 a	 limpeza	 periódica	 do	 sistema	 por	 parte	 dos	
fabricantes.		
Na	 ecoLAVAPOR®	 a	 higienização	 do	 ar	 condicionado,	 limpeza	 dos	 dutos	 e	
sistema	 de	 venGlação	 é	 feita	 com	 presteza,	 reforçando	 a	 proteção	 contra	
diversos	Gpos	de	agentes	alérgicos	como	ácaros,	poeira	suspensa	e	odores.	
Para	completar	o	serviço	de	higienização,	uGlizamos	equipamento	Gerador	de	
Ozônio	eliminando	qualquer	Gpo	de	odor.	

	
(*)	Recomendamos	a	subsGtuição	do	elemento	filtrante	a	cada	operação.	

NOSSOS	SERVIÇOS	
INTERIOR	DO	VEÍCULO	



A	HIGIENIZAÇÃO	INTERNA	A	VAPOR	CONTEMPLA:	

Poltronas:	 Assento	&	Encosto;	
Laterais;	braços,	parte	traseira;	

Completa	 higienização	
&	hidratação	do	Couro.	

Partes	PlásRcas:	Rrando
	manchas	com	produtos
	adequados.	

Higienização	 dos	 tapetes	
e	carpetes.	



Modelo	Condomínio	CorporaRvo	

IDENTIDADE	VISUAL	

Modelo	Shopping	Center		

Cores	jovens,	claras,	muita	
iluminação,	limpeza,	organização	e	
jovialidade	passam	a	importante	

proposta	de	segurança	e	cuidados	
com	os	veículos	dos	clientes.		



Modelo	Lojas	de	Rua	



PROMOÇÃO	&	COMUNICAÇÃO:	



•  Detentora	 do	Modus	Operandi	do	moderno	 sistema	 de	 limpeza,	 através	 do	
Vapor	 Pressurizado;	 (Registro	 587.421;	 Livro	 1.123;	 Folha	 223	 –	 Fundação	
Biblioteca	Nacional	e	Ministério	da	Cultura);	

•  Linha	 completa	 de	 produtos	 para	 limpeza,	 estéGca	 e	 embelezamento	 do	
veículo,	produzida	por	parceiros	homologados,	dentro	dos	mais	altos	padrões	
de	qualidade;	

•  UGlização	de	equipamentos	 importados	com	cerGficados	 internacionais	para	
operação	de	lavagem	a	vapor:	CE	(EMC,	LVD,	PED)	SASO,	SGS	ASME	CODE,	ISO	
9001:2000;	

DIFERENCIAIS	
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