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Rumo ao sucesso com Sharing Têxtil 

Alugar em vez de comprar, partilhar sem possuir – com base neste modelo de negócio, a 

MEWA disponibiliza, há mais de um século, a pequenas e grandes empresas, panos de 

limpeza, vestuário profissional e de proteção, tapetes e esteiras de retenção de óleo. O 

princípio sustentável de reutilização alivia a carga do cliente, poupa recursos e protege o 

ambiente. 

 

Uma ideia visionária – hoje mais atual que nunca 

Wiesbaden 2021: A história de sucesso da MEWA começa há 113 anos. Com a crescente 

produtividade na indústria, a necessidade de panos de limpeza foi aumentando. Depois de 

usados, os panos eram deitados para o lixo. Até ao dia em que Hermann Gebauer, um 

empresário da Saxónia (Alemanha), teve uma ideia inovadora: em vez de deitar os panos sujos 

fora, são recolhidos, lavados e entregues limpos aos clientes. Foi em 1908 que Hermann 

Gebauer fundou a Mechanische Weberei Altstadt, a MEWA. O Sharing Têxtil nasceu. Este 

princípio de partilha veio afirmar-se e hoje é mais moderno e mais importante que nunca. 

Hoje, a empresa lava mais de mil milhões de panos de limpeza por ano.     

 

Vestuário de trabalho para uma aparência profissional 

Para além dos panos de limpeza, a MEWA oferece vestuário profissional e de proteção. 

Também aqui o círculo de serviço inclui disponibilização, recolha, lavagem, manutenção e 

reentrega. Engloba ainda o tratamento adequado de todos os têxteis, até à atualização do 

vestuário de proteção, uma vez que apenas uma manutenção profissional consegue assegurar a 

função protetora do vestuário. Atualmente são aproximadamente 190.000 os clientes da 

indústria, do comércio, dos ofícios e da gastronomia que utilizam o serviço da MEWA. Em toda 

a Europa há 1,1 milhão de profissionais a usar o vestuário da MEWA. Por isso a empresa é um 

dos líderes de mercado do setor.  

 

Gestão sustentável para um crescimento saudável 

A MEWA continua a ter grandes planos: a expansão para novos mercados, a ampliação do 

portefólio de produtos, a digitalização e a internacionalização. Com estes objetivos em mente, 

a empresa aposta em processos de produção ecológicos e na utilização cuidadosa dos 



 

recursos. «Não são os lucros a curto prazo que nos interessam. As nossas decisões são 

baseadas em investimentos com visão. O nosso objetivo é crescer de forma sustentável», 

sublinha o porta-voz da direção Bernhard Niklewitz. «Assentamos este plano em estruturas 

familiares e nos valores de uma empresa gerida pelos sócios.» 

 

Internacional e regional 

A MEWA oferece em todas as 45 localizações em 14 países europeus a mesma qualidade 

quanto a produtos, serviços e normas ambientais. Os clientes beneficiam do know-how de um 

líder internacional do setor.  Ao mesmo tempo, cada localização mantém o seu perfil 

individual – que resulta da região, das pessoas e da cultura. No centro do negócio está a 

consultoria personalizada e o acompanhamento dos clientes no local. Ao contrário de 

empresas que apenas vendem produtos, enquanto prestadora de serviços, a MEWA mantém a 

relação com os clientes e assume responsabilidade. 

  

Empregos seguros e com excelentes perspetivas 

Com cerca de 5.700 colaboradores a nível europeu, a MEWA assume-se como empregador 

que oferece oportunidades a profissionais experientes e jovens, inclusive pessoas com outra 

formação e pessoas que procuram o primeiro emprego. Os jovens podem aprender, depois de 

concluir a escola, diferentes profissões nos setores Indústria e Técnica, Serviços, assim como 

Comércio. A Universidade Dual de Baden-Wurttemberg oferece, em cooperação com a 

MEWA, cursos para trabalhadores-estudantes. Os gestores podem ampliar a sua qualificação 

com programas de alto potencial (High Potential Programmes). «Damos muito valor ao 

desenvolvimento individual dos nossos colaboradores. Colaboradores qualificados e motivados 

são a base do nosso sucesso», explica Bernhard Niklewitz. «Cada um entrega as suas 

competências à equipa e partilha-as com os colegas. O princípio da partilha também se aplica 

aqui e fortalece-nos como comunidade.» 

 

MEWA Gestão Têxtil 
A partir de 45 localizações, a MEWA fornece, com serviço integrado, vestuário profissional e de 
proteção, panos de limpeza, cárteres e mantas absorventes de óleo, assim como limpadores de peças a 
empresas em toda a Europa. Cerca de 5.700 colaboradores dedicam-se a cerca de 190.000 clientes da 
indústria, do comércio, do artesanato e da gastronomia. Em 2020 o Grupo MEWA alcançou um volume 
de negócios de 745 milhões de euros. Fundada em 1908, hoje a MEWA é líder no setor de gestão têxtil. 
Em novembro de 2013 chegou ao top 3 do prémio alemão de sustentabilidade na categoria 



 

“Produtos/Serviços Mais Sustentáveis da Alemanha”. Em 2019 a empresa foi distinguida pela quarta vez 
como “Marca do Século” pela editora Deutsche Standards e em 2015 pela segunda vez como “Líder de 
Mercado Mundial”. 

 
 

 

 

 

  

MEWA Gestão Têxtil em vídeo: https://www.mewa.pt/newsroom/todos-os-videos/ 

  Seguir a MEWA no twitter: twitter.com/mewa_pt 

  www.instagram.com/mewatextilmanagement 

 
Contacto para imprensa: 
BUSS Comunicação – Silke Buss, tel. +351 261 938 487  
tlm. +351 938 223 762, email: sbuss@buss.pt 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 

https://www.mewa.pt/newsroom/todos-os-videos/
mailto:sbuss@buss.pt

	MEWA Gestão Têxtil
	MEWA Gestão Têxtil em vídeo: https://www.mewa.pt/newsroom/todos-os-videos/

