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SunChemical
Portugal teve a
sua génese há
quatro décadas
como uma pequena empresa
de cariz familiar com sede em
Matosinhos. Em 1982, integrada no
grupo espanhol Prisma, é transferida
para as atuais instalações em Serzedo, Vila Nova de Gaia, assumindo a
designação de Grafiprisma. Posteriormente, esse grupo espanhol foi
adquirido pelo grupo SunChemical
e, em 1992, é formada uma “joint
venture” (durou até 1997) com a
Cinpress, empresa do Grupo CIN
dedicada a tintas de impressão. Aí
nasce a SunChemical Portugal, há
precisamente 25 anos, e que, a partir de 1997, passou a estar 100% na
posse do grupo SunChemical.
Falamos de um grupo que teve

Com sede em Serzedo, Vila Nova de Gaia,
a SunChemical Portugal é um exemplo de
sucesso. Integrando um grupo líder mundial na
produção de tintas e pigmentos para múltiplos
setores, afirma-se como o maior player nacional
a colaborar com os segmentos de publicações
e de embalagem.

origem em 1818, com sede em New
Jersey, nos EUA e que foi crescendo
na Europa por via da aquisição de
“branches” – unidades de serviço local – e construção de “mother plants”
– unidades de maior dimensão que
fabricam produtos específicos para
toda a estrutura do grupo.
Na a tu a lida de , a Su n C he m ical integra o grupo japonês DIC,
líder mundial em tintas, vernizes
e pigmentos. “Um grupo químico
importante, muito diversificado,
cotado na bolsa de Tóquio”, explica
em entrevista à Portugal Inovador,
José Correia de Sá, general manager
Portugal.
Os dois principais segmentos
de atividade com os quais o grupo
trabalha são as tintas de impressão para publicações e embalagem,
representando perto de 50% do seu
volume de negócio – sendo líderes
mundiais tanto na Ásia, onde surgem

com a designação DIC, como nos
restantes continentes, com o nome
SunChemical –, assim como polímeros, resinas, produtos químicos e,
inclusive, algumas áreas de negócio
mais evoluídas como, por exemplo,
ecrãs de cristais líquidos presentes
em smartphones e tablets.
Com fábricas especializadas em
vários pontos do globo, no âmbito
da SunChemical Iberia surge a
“branch” portuguesa, que fornece
tinta de impressão para o mercado
nacional aos setores das publicações
e da embalagem e verniz ultravioleta para toda a Península Ibérica.
Em Espanha, existem três “mother
plants” de diferentes áreas – tintas
para embalagens metálicas; tintas
para publicações; pigmentos – e
duas branches dedicadas ao fabrico
de tintas de base solvente e outra de
tintas de base água. Os escritórios
centrais encontram-se sediados em
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Madrid. Falamos num total de 375
colaboradores, uma produção de 70
mil toneladas por ano, exportadas
para 55 países, com uma faturação
que ronda os 200 milhões de euros.
A qualidade do serviço e a inovação são os principais valores deste
grupo internacional, que se destaca
pela aposta na diferenciação face a
outros players presentes no mercado.

Os seus clientes trabalham à escala
global, nesse sentido necessitam de
ter um parceiro com uma presença
reforçada em todos os pontos do globo, com um capacidade de resposta
e assistência pautadas pelo rigor e
rapidez. “A SunChemical está presente em todos os mercados, algo que
se revela de grande valor para alguns
dos nossos clientes que também aí

marcam presença”, reforça Álvaro
Figueiredo, supply chain manager
Iberia. Por outro lado, trabalhando
num mercado de grandes exigências
em termos de regulamentação e certificação, a SunChemical evidencia-se pelo cumprimento rigoroso das
normas mais avançadas.
Inovação
A inovação é constante nesta
área de atividade e exige um grande
investimento tecnológico. Como tal, a
SunChemical aposta em laboratórios
centrais de desenvolvimento, 17 no
total, sendo que os quatro mais relevantes estão sediados na Alemanha,
Inglaterra, EUA e Japão. Em Espanha
dispõe de três laboratórios, Madrid,
Barcelona e Gallarta (País Basco), especializados em distintas tecnologias.
A “branch” em Portugal dispõe de um
laboratório focado essencialmente na
assistência técnica prestada aos clientes nacionais e da Galiza.
No último trimestre do ano,
José Correia de Sá assegura que
2017 se revela um bom ano para a
SunChemical Iberia em termos de
resultados, apesar da manifesta
tendência de subida do valor das
matérias primas.

