


O MÉTODO 

Sistema de lavagem desenvolvido  
com produtos biodegradáveis  
que prezam pela consciência  

e responsabilidade ambiental.  
............................................................. 

Não utilizar água não quer dizer  
que a lavagem do carro é a seco.  

 .............................................................  

A sujeira não é esfregada contra  
a lataria. Os produtos são líquidos,  
   para que a sujeira seja retirada  

     sem qualquer dano.  
 

LAVAGEM ECOLOGICA  
SISTEMA AGUA ZERO 



SUSTENTABILIDADE 

:::  Produtos biodegradáveis  
    (não contamina) 
 
::: Economia de água (comparação em litros) 

    ecológica: 0,3 L  X  convencional: 400 L  
 
::: Lei Federal de Política de Meio Ambiente  
 
 :: Certificação ANVISA 
 
:::  ISO 14001 
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COMPARATIVO 



VANTAGENS 

::: Não necessita grandes espaços 
 
::: Sem sujeira e sem barulho 
 
::: Custo-benefício: lava e encera  
    ao mesmo tempo 
 
::: Proteção contra raios UV 
 
::: Conserva a pintura do veículo 
 
::: Evita o aparecimento de riscos 
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LAVAGEM 

DE FROTA 

::: Comodidade  
Serviço agendado e realizado no próprio 
estacionamento da empresa 
 
 ::: Segurança 
Profissionais  uniformizados e identificados 
 
::: Imagem institucional  
 Associada a ações sustentáveis  
 
::: Estímulo Ecológico 
      Conscientização de outras  áreas   
       da empresa 
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REDUÇÃO DE CUSTOS 
LAVAGEM DE FROTA 

::: Terceirização: produtos, equipamentos e funcionários. 
 
::: Gastos com água: ref. 10mil L = R$ 28 (R$ 14 de água +  R$14 de esgoto).  
 
::: Custo unitário: menor que no varejo. 

 
 

LAVAGEM Qtd veículos ÁGUA (gasto em litros) PREÇO MÉDIO DIFERENCIAL 

CONVENCIONAL 
100 médios 

40.000 L R$ 60 x 100: R$6.000 x 

ECOLÓGICA 30 L R$ 35 x 100: R$3.500 lava e encera  

CONCLUSÃO:  para cada 100 veículos, no método ecológico, economiza-se:        
DINHEIRO =  R$ 2.500,00 = 72 novas lavagens    

ÁGUA = 39.970 L = suficiente para abastecer uma família de 4 pessoas, por 15 anos. 



BENEFÍCIOS 

A FUNCIONÁRIOS 

::: Custo: sem custo de implantação 
 
 ::: Benefício: preço menor que no varejo  
      
::: Comodidade : serviço agendado e realizado  
    no próprio estacionamento da empresa.  
 
 ::: Segurança: profissionais                 
     uniformizados e identificados 
 
::: Atitude: estímulo ao consumo  
    sustentável em outros deptos 
 
      ::: Benefícios: rede de descontos  
           e estabelecimentos parceiros 
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PARCEIROS 

IMPRENSA:  onde  fomos notícia 

ALGUNS  CLIENTES 



LIMPEZA 

INTERNA e  

EXTERNA 




