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Mais de 50 anos
ao seu

serviço!

A ASG é uma empresa de cariz familiar e hoje em dia é uma
das referências no setor fabricantes de moldes para injeção de
plástico de todo o país. Sediada em Oliveira de Azeméis, tem
como objetivo conceber e fornecer moldes que satisfaçam as
necessidades e expetativas dos clientes.
A empresa logo nos anos 70 apostou na exportação e o seu
primeiro mercado foi Inglaterra. Atualmente, os principais destinos
estão essencialmente na Europa, mais especificamente França,
Espanha e Alemanha, com foco na indústria automóvel, e depois
a Rússia, Marrocos e EUA na indústria da embalagem.
Desde os inícios dos anos 90 que a empresa fornece a indústria
automóvel e, até aos últimos dados de 2017, este tem sido o seu
principal setor, preenchendo cerca de 75% da produção. Paulo
Pinho afirma que foi quase de forma natural que foi conhecendo
o mercado e não sentiu dificuldade por parte dos clientes, tendo
em conta os anos de confiança e a qualidade.

A presença nas Feiras de moldes

A A. Silva, Godinho & Cª Lda foi fundada em
1964 e ocupa hoje uma posição de prestígio e
reconhecimento dentro da indústria de moldes
portuguesa, sendo dirigida atualmente por
Paulo Pinho e pelo irmão Álvaro Rui.

O diretor do departamento comercial afirma que a presença
nas feiras foi um passo importante e que trouxe muitas vantagens
para a empresa, como a possibilidade de se dar a conhecer ao
público. A participação atualmente já não é tão frequente como nos
anos anteriores, mas esclarece que chegou “a fazer duas a três
feiras num ano, em vários países, embora hoje faça uma por ano”.
A ASG está ligada à produção de grande porte e isso torna-se
uma característica que a distingue das outras empresas de moldes, pois produz em grandes proporções atingindo 40 toneladas
de peso em moldes. Em Portugal, apesar de existir uma grande
quantidade de empresas nesta indústria, a ASG é das poucas
que trabalha apenas com moldes de grande dimensão, tais como,
especificamente, peças interiores como os painéis de instrumento,
as consolas e os painéis da porta.

ASG associada às grandes marcas
de automóveis
A empresa de Paulo Pinho associou-se à produção das
grandes marcas já na década de 90, com a introdução dos próprios clientes que forneciam os moldes para as mesmas. Neste
momento, a ASG trabalha principalmente com a Renault, PSA,
Jaguar e Lamborghini e Audi.
Nos planos para o futuro, enquadra-se o reforço da exportação e também a procura de novos mercados, principalmente nos
países nórdicos, que têm sido um grande foco. Paulo Pinho afirma
que não pensa em crescer, pois o seu principal foco é manter os
seus clientes e otimizar o processo produtivo no seu dia-a-dia.
Inserido no projeto 2020, a ASG Moldes tem em mãos dois projetos
“ongoing”, sendo que um deles terminará em agosto deste ano e
outro, em consórcio com a Universidade do Minho e uma terceira
empresa, estará prestes a arrancar e será um projeto de inovação,
virado mais para vertente virtual e tecnológica.

