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Exemplo de sucesso

e crescimento sustentável na
indústria dos moldes
A Solvogsolution é uma empresa que se dedica ao fabrico de moldes de injeção para a
industria de plásticos, assim como meios de controlo. Liderada por um profissional com
mais de 25 anos de experiência no sector e um amplo Know-How adquirido ao longo dos
anos na área, o seu êxito assenta na forte dedicação e perícia de toda a sua equipa técnica.

ocalizada em Albergaria-a-Velha, a Solvogsolution comemora,
neste mês de março, três anos de atividade. Um caminho valorizado por Hugo Carreira, gerente, dado o seu crescimento
constante, assente numa política de grande sustentabilidade.
Tendo iniciado a sua atividade apenas na área da maquinação de peças metálicas, a ambição de crescer, onde hoje
os avanços constantes são um desafio à capacidade humana
e material, a Solvogsolution capacitou-se em apostar na realização de um serviço integral, que passa hoje pela conceção
e desenvolvimento dos moldes, de forma a oferecer ao nosso
cliente a melhor solução, estando em condições privilegiadas
para compreender e responder com as melhores soluções do
mercado.
Como em determinadas peças plásticas, nomeadamente
na industria automóvel, é fundamental a construção de meios
de controlo, de modo a permitir que a medição da peça seja
feita com maior rigor e fiabilidade, a Solvogsolution capacitou-se também em fornecer ao nosso cliente mais esta solução.

“Um trabalho que oferece ao mercado um produto final mais
diferenciado “explica o gerente.
Esta expansão teve que respeitar a aquisição de novos
meios técnicos, assim como a contratação de profissionais experientes na área. Importante aliança que permite que os trabalhos
sejam executados com grande rigor, sempre em parceria com
o cliente. Se em 2015 esta unidade fabril contava apenas com
dois funcionários, só em 2017 a Solvogsolution integrou mais
oito colaboradores, num total de dez. “Pretendo agora contratar
mais profissionais para reforçar o setor de bancada, onde se
procede ao acabamento final dos moldes, de forma a garantir
cada vez melhor e mais rápidas soluções ao nosso cliente”,
adianta Hugo Carreira, que não deixa de reforçar a dificuldade
sentida para encontrar pessoas qualificadas e disponíveis no
mercado. Por esse motivo, a Solvogsolution começa agora a
ter as condições ideais para formar novos profissionais dentro
de portas.
Trabalhando com grandes players e fortes setores de ativi-
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dade, onde se destacam nichos tão díspares como o automóvel, embalagem, eletrónica, eletrodomésticos, entre outros, a
Solvogsolution pauta a sua ação pela oferta de um serviço de
qualidade e pelo criterioso respeito pelos prazos de execução.
Estando presente nos mercados português, espanhol e
alemão, a gerência não se coíbe de apostar na criação de parcerias com outras empresas do ramo, se esse facto se refletir
na oferta de uma resposta mais eficaz e de qualidade.
Tendo entrado no mercado em 2015, em 2016 a empresa
quadruplicou o seu volume de negócios e em 2017 duplicou
o valor então alcançado. Neste momento, a gerência está
“totalmente focada em solidificar estes resultados e apostar na
inovação de procedimentos internos e de qualidade, para que
os próximos passos sejam firmes e sustentados”.
Em 2018, como já referimos, um dos grandes objetivos
da Solvogsolution passa por reforçar a sua posição no

mercado. Hugo Carreira adianta ainda que pretende alargar
o seu leque de clientes dentro dos mercados onde marca
presença, aumentar a percentagem de exportação e “dotar
a empresa de todos os recursos para que tal seja possível”.
Sendo que grande parte do trabalho realizado por esta empresa de Albergaria-a-Velha se destina ao mercado externo,
por via de exportação indireta, o gerente da Solvogsolution
ambiciona que a exportação direta – que atualmente ronda
os 30% – ascenda aos 70%.
Em final de conversa, o nosso entrevistado não deixa de
reforçar que o sucesso alcançado pela Solvogsolution se deve
exclusivamente ao trabalho e extrema dedicação de todos os
elementos que compõem a sua equipa: “A empresa não sou eu
que construo, somos todos nós. Esta equipa é bastante coesa
e todos trabalhamos com o mesmo intuito, caso contrário os
resultados positivos alcançados não seriam possíveis”.

