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Nota de
imprensa

A Deloitte estima que os serviços têxteis na Europa
poderão atingir um volume de receitas de 46 mil
milhões de euros
Bruxelas, 4 de julho de 2014 – O setor dos
serviços têxteis na Europa poderá atingir um
volume de receitas de 46 mil milhões de
euros, de acordo com um recente estudo de
mercado da Deloitte1, realizado para a
European Textile Services Association
(ETSA).
Enquanto alternativa aos produtos têxteis que
são propriedade dos clientes, o futuro da
indústria de aluguer de têxteis revela um
enorme potencial. O mercado de aluguer de
têxteis inclui a roupa de trabalho que é
alugada e lavada por um parceiro
especializado em serviços têxteis. Como
muitas empresas continuam a comprar a sua
roupa de trabalho e a lavá-la internamente ou
a atribuir essa tarefa aos funcionários, o
potencial de crescimento do setor dos
serviços têxteis é enorme.
O setor dos serviços têxteis já representa uma contribuição importante para a economia
europeia, com uma receita anual actual de cerca de 11 mil milhões de euros (2012) e
empregando 135 000 pessoas na UE. O mercado dos serviços têxteis cresceu em quase
todos os segmentos e tipos de produtos nos últimos anos, apesar do ambiente económico
negativo.
Estas são as conclusões do relatório da Deloitte ‘Quantificar a oportunidade’1, um estudo de
mercado realizado para a ETSA e publicado em junho de 2014. O crescimento nas cinco
áreas geográficas é descrito a seguir. Poderá obter informações mais detalhadas no
relatório Deloitte.
Unidade: M de
euros
Área 1

Mercado de aluguer Potencial de mercado Potencial de mercado
(2012)
– cenário conservador – cenário agressivo
3.450 – 3.650

7.100 – 8.100

11.500 – 13.500

2.600 – 2.800

5.500 – 6.300

8.500 – 10.500

3.400 – 3.600

7.500 – 8.500

14.500 – 16.500

França

1.700 – 1.800

3.000 – 3.500

5.500 – 6.500

Itália

1.000 – 1.050

2.250 – 2.750

5.250 – 6.250

575 – 600

1.500 – 1.900

2.750 – 3.250

Área 3

1.250 – 1.350

2.000 – 2.300

3.500 – 4.000

Área 4

1.100 – 1.200

1.800 – 2.100

3.200 – 3.700

Alemanha
Área 2

Espanha
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Área 5
TOTAL (*)

750 – 800

1.550 – 1.750

2.700 – 3.000

10.500 – 11.500

21.500 – 26.000

38.000 – 46.000

(*) Não são divulgados dados dos países não incluídos nas 5 áreas.
Com base num modelo de clientes atuais e potenciais que externalizam 100% das suas
necessidades de serviços têxteis, o mercado do aluguer têxtil poderia quadruplicar a sua
dimensão atual. Com a tendência crescente de externalização enquanto solução
economicamente vantajosa para as empresas, o futuro deste setor apresenta-se brilhante.

"Numa economia global em que os processos empresariais desempenham um papel vital, o
setor dos serviços têxteis é, mais do que nunca, essencial. A nossa indústria de alta
tecnologia poupa tempo e dinheiro aos nossos clientes, oferecendo-lhes simultaneamente
uma solução comercial perfeita e profissional. Nos setores da saúde e alimentar, por
exemplo, os processos de lavandaria industrial e a tecnologia combinam-se para garantir um
resultado higiénico. O nosso crescimento estável nos últimos anos é testemunho do papel
vital que o setor dos serviços têxteis desempenha na economia europeia," afirma Christina
Ritzer, proprietária da Bardusch e Presidente (2011-2014) da ETSA.
Acerca da ETSA
Durante 20 anos, a ETSA representou e promoveu os interesses do setor dos serviços
têxteis na Europa. Atualmente, a ETSA é a plataforma para ligação em rede e partilha das
melhores práticas dos seus 34 membros: empresas líderes no aluguer e fornecimento de
produtos têxteis, associações nacionais e institutos de investigação. Os serviços têxteis
oferecem uma alternativa sustentável e económica aos têxteis descartáveis, à propriedade
dos produtos têxteis e à lavagem em casa.

Para obter mais informações e uma cópia do relatório Deloitte, contate:
Aisling O’Kane, +32 2 282 09 93 / a.okane@etsa-europe.org
ou clique em www.textile-services.eu

” Quantificar a oportunidade. Estudo de mercado europeu para a ETSA”. Relatório publicado em
junho de 2014. O estudo da Deloitte abrange: 30 países da Europa, agrupados em cinco áreas
geográficas; quatro segmentos industriais (hotelaria, restauração, cuidados de saúde, e indústria,
comércio e serviços); e cinco gamas de produtos têxteis (roupa de cama e mesa, roupa de
trabalho, têxteis de casa de banho, têxteis de controlo de poeiras e salas limpas).
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