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eis
décadas
de
empenho
e inovação
Inovadora por natureza, a Cartonagem
S. Tiago é uma empresa produtora de
embalagens que acompanhou, em
primeira mão, as constantes evoluções
do setor.

A Cartonagem S. Tiago (CST) é uma empresa familiar,
sediada em Braga e fundada em 1956 por Fernando Correa
de Carvalho, ainda hoje seu administrador. Ao longo de 62 anos,
atravessou fases em que precisou de adaptar e diversificar os seus
negócios, fazendo algo novo e diferente. Basta recordar que quando
começou não existia energia elétrica e as caixas eram produzidas recorrendo a processos simples e manuais. Conforme o mercado foi crescendo, a
empresa introduziu novas matérias-primas, nomeadamente o Cartão Canelado
e a Cartolina. Paralelamente, a CST foi crescendo em capacidade instalada e
inovação, acompanhando a evolução social, política e económica da sociedade.
Hoje em dia, a CST é uma empresa produtora de embalagens, sendo o papel
a sua principal matéria-prima. Está capacitada para produzir desde uma embalagem
que servirá apenas para acondicionar um produto no seu transporte, até às embalagens
realmente diferenciadoras no ponto de venda, onde a forma, as matérias-primas, as técnicas de impressão e os acabamentos possam ser usados para transmitir ao consumidor o
diferencial e os valores de um produto/marca. No fundo, uma embalagem é sempre o resultado
de um compromisso entre a sua função específica (proteção) e as vantagens competitivas que
se pretende obter (comunicação).
Em termos de tecnologia, a empresa produz qualquer tipo de embalagem, oferecendo aos clientes parcerias estáveis e sólidas (algumas das quais iniciadas há 50 anos), acrescentando valor ao seu
negócio. Contando com um departamento de design e de desenvolvimento estrutural de embalagens
sempre à procura de novas soluções, a CST apura sistemas logísticos que permitem novas abordagens ao
tradicional conceito de fornecedor de caixas. Outro fator de diferenciação é o investimento em frota própria,
procurando prestar um serviço de maior qualidade e segurança aos clientes. De resto, argumentos como uma
equipa de 100 colaboradores motivados e em constante formação (propagados por todo o Grupo CST), um parque
de máquinas atual e as certificações em gestão da Qualidade e Ambiente pelas normas ISO permitem à empresa
encarar qualquer projeto, cumprindo as suas obrigações e proporcionando produtos de qualidade adequados às necessidades de cada cliente.
O universo de clientes é transversal a todos os setores de atividade, com maior ênfase nas empresas industriais exportadoras que, por norma, apresentam um elevado grau de exigência relativamente à qualidade do produto, aspeto que o
Grupo CST encara como uma mais-valia e um desafio. A satisfação – seja do cliente mais pequeno ao maior exportador – é,
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posto isto, uma linha orientadora do trabalho e uma prioridade. O
Grupo CST trabalha essencialmente (95%) com o mercado nacional, embora exista uma grande percentagem de exportações
indiretas, centradas em empresas portuguesas exportadoras ou
em grupos internacionais com filial em Portugal. Neste contexto,
uma das empresas do Grupo – a St Prinpack, Lda. – apresenta um enorme potencial para a exportação de produtos mais
apelativos no ponto de venda
e qualidade de impressão. A
pensar neste crescimento foi
criada a Cartonajes Santiago,
SL. em Espanha.

Projetos de
futuro
Atualmente em construção está uma nova unidade
de produção, junto à sede,
no sentido de concentrar fisicamente todas as empresas,
armazéns e departamentos –
um investimento significativo
que estará concluído no final
do ano. Relativamente ao
futuro, persistirá a aposta
em equipamento produtivo,
atualizando linhas de produção e dotando-as de maior
capacidade produtiva, para além da compra de novos equipamentos que permitirão o desenvolvimento de novos produtos,
potenciando mais o leque de oferta aos clientes. A empresa
procurará, ainda, continuar a apostar na inovação. Paralelamente, surgem novos hábitos e tendências de consumo – como o
comércio online – que apresenta novos desafios à embalagem,

pois a experiência de compra é fortemente influenciada pelo
momento da receção do packaging, ao contrário do que sucede
no retalho tradicional.

Um clube em crescimento
O Sporting Clube de Braga tem assumido um crescimento
sustentado ao longo dos últimos 20 anos. Na ótica da CST,
o segredo reside na estabilidade da atual administração e na capacidade de a
mesma unir a cidade à volta
do Clube, bem como nas
parcerias assumidas “com
a Câmara Municipal, várias
entidades de carater social
e com o tecido empresarial.
Por outro lado, o Clube respira juventude, pois mais de
60% dos sócios tem menos
de 24 anos, auspiciando um
futuro risonho. Para além dos
pontos descritos, sublinha-se
a astúcia da administração
em aproveitar, ao longo dos
anos, atletas que os ditos
“grandes” não exploraram,
exponenciando a sua capacidade e trazendo benefícios
económicos, estabilizando as contas para que o Clube pudesse
investir na formação, tendo neste momento uma das melhores infraestruturas do país. Para a CST, é um prazer enorme
ser parceira de um Clube com esta ambição, que aposta na
juventude e na formação de homens e mulheres para uma
sociedade melhor”.

