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Reconhecimento

internacional
cada vez maior

A Neckmolde é uma empresa fundada em 2002, que
está presente em Ortigosa, no concelho de Leiria.
A sua especialização reside no desenvolvimento e
fornecimento de moldes para a indústria fabricante
de embalagens de vidro.

Quando deu início à Neckmolde, Carlos Cruz era já um profissional com uma vasta experiência neste setor. Após muitos anos ligado a
uma outra empresa da área, viu boas oportunidades na criação de um novo projeto e foi isso que fez, juntamente com outros dois sócios que
entretanto se afastaram.
Presentemente, a estrutura executiva da Neckmolde é composta pelo fundador e pelos seus dois filhos, Tiago e João Cruz. Em entrevista
connosco, Carlos Cruz lembra que o desafio mais importante que a empresa teve que superar nos seus primeiros anos foi “conquistar o mercado”. Um trabalho que considera ter sido “difícil” mas que foi feito de forma assertiva, através dos “padrões de qualidade bastante elevados”
que a Neckmolde sempre apresentou.
O foco da empresa está na produção de boquilhas e anéis, acessórios destinados ao fabrico dos gargalos das embalagens de vidro.
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Nesta atividade, poucos no mundo terão um grau de experiência
e conhecimento que se equipare ao de Carlos Cruz. Deste modo,
a sua produção evidencia-se pela superior qualidade tanto na sua
execução como também na matéria-prima utilizada. Os resultados
são esclarecedores, se tomarmos em conta que os moldes que
saem daqui permitem ao cliente produções de quase o dobro,
quando comparados com outras alternativas existentes no mercado.
A performance da Neckmolde, neste momento, ronda o fabrico
de 20 mil boquilhas por ano. Portugal continua a ser um importante
destino, concentrando cerca de 40% do volume de vendas da
empresa. O restante está distribuído por uma ampla diversidade
de mercados, entre os quais são de referir alguns exemplos como
Espanha, França, Itália, Alemanha, Polónia, Roménia, Grécia ou
Rússia.
A Neckmolde tem-se vocacionado de forma especial para o
segmento das séries pequenas e médias, tendo como mais-valia
“o facto de ter setups de máquinas muito bem preparados para
rapidamente mudar de artigo”, de acordo com João Cruz. A superior
rapidez na resposta às solicitações é, de resto, também uma das
principais virtudes com que a Neckmolde tem obtido a preferência
dos seus clientes.
Graças ao trabalho até aqui descrito, a história da Neckmolde
tem sido marcada por uma nítida expansão. O projeto que arrancou apenas com o labor de três sócios é hoje constituído por uma
equipa de 24 elementos, cuja juventude é um dos traços distintivos
da empresa. Sendo esta uma estrutura onde “todas as operações
têm características próprias”, conforme nos explica Carlos Cruz, foi
necessário que a sua estratégia de recursos humanos assentasse
fortemente na formação de profissionais que se adaptassem facilmente à sua filosofia e à sua missão.
Paralelamente à evolução neste aspeto, destacam-se as suas
atuais instalações, onde a Neckmolde está desde 2 de janeiro de
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2016. A empresa, que inicialmente ocupava um espaço com 360
m2, hoje é proprietária de um pavilhão com mais do quádruplo das
anteriores medidas.
Se existe, porém, algo que desde o primeiro momento tem
sido uma constante na Neckmolde é o recurso à mais moderna
tecnologia. “Em termos tecnológicos, sempre estivemos na linha
da frente e isso é algo que se pode confirmar se apreciarmos o
nosso parque de máquinas”, realça Carlos Cruz, acrescentando
que apostou “desde o início em equipamentos CNC e que só em
2017 é que foram adquiridos o primeiro torno e a primeira fresadora
convencionais”.
Quanto às perspetivas para os próximos tempos, João Cruz
começa por contextualizar que, “nestes últimos dois anos, foram
feitos grandes investimentos, que permitiram dar mais capacidade
de resposta aos clientes, e os resultados estão a ser muito superiores ao esperado”. Face a isso, o que a empresa espera agora é
“consolidar a quota que tem junto dos seus clientes e, ao mesmo
tempo, também atrair alguns novos, ligados a produtos específicos
e premium”.

