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Sediada em São João da Madeira, a Insatec é uma empresa
reconhecida no mercado pela sua produção de sacos de
tecido. À conversa com Avelina Duarte, gerente, a Portugal
Inovador ficou a conhecer a história deste negócio.
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Inicialmente, a empresa que hoje conhecemos nasceu com o nome de
NOVAGA, em 1991, dedicando-se à serigrafia em vidro, espelhos e desenhos de pintura a pincel. Passados 11 anos, o casal Avelina Duarte e Lino
Dias começou a constatar que várias empresas portuguesas procuravam
um produto que ainda não existia no mercado nacional.
Como tal, em 2002, renomearam a empresa para INSATEC, um nome
com um significado que, como explica a nossa interlocutora, contém “Indústria, Saco, Tecido”. Foram assim substituídos os artigos que fabricavam
pela produção de sacos de tecido para vários setores de atividade, como
vestuário, joalharia, marroquinaria, entre outros.
Os seus sacos de tecido são disponibilizados desde modelos mais simples a outros mais personalizados. Atendendo sempre às solicitações dos
seus clientes, podem encontrar-se elementos como o logótipo da empresa,
frases, desenhos ou padrões, até aos pedidos mais inovadores. “Um cliente
pediu-me que produzisse sacos de tecido para talho, agora para a época
natalícia, e eu nunca digo que não desde que o consiga fazer”, comenta
Avelina Duarte, destacando que a procura por estes sacos é cada vez
maior, independentemente do setor, no atual contexto de combate ao uso
do plástico.
A INSATEC encarrega-se de todas as etapas de confeção do produto,
“tendo por base os detalhes divergentes de cada peça, e a individualidade
de cada cliente”, assegurando ainda a própria entrega da encomenda se o
cliente assim o desejar.
Além do desenvolvimento destes artigos, Avelina Duarte salienta que
também se produzem calçadeiras personalizadas, existindo cinco modelos
diferentes pelos quais o cliente pode optar. Por vezes, estes dois produtos
acabam por funcionar como um 2 em 1, visto que o cliente leva o saco e a
calçadeira com a personalização igual.
Há 27 anos no mercado, a empresa utiliza apenas matéria-prima de
origem nacional, contando ainda hoje com o mesmo leque de fornecedores
desde a sua abertura. Além da afirmação no mercado português, a exportação já é uma realidade, estando a INSATEC posicionada em diversos
destinos, como Suiça, França, Reino Unido, Polónia, Dinamarca, Suécia,
Canadá ou Estados Unidos.
Para 2019, perspetiva-se um ano preenchido de sucessos, bem como a
aquisição de novos equipamentos, a mudança de instalações para a zona
industrial do Orreiro (atrás do shopping 8º Avenida) e ainda a produção de
uma encomenda para a prestigiada marca francesa Lancôme, durante o
mês de janeiro. Tudo isto insere-se numa estratégia de futuro que deverá
passar pela continuação deste crescimento e do reconhecimento desta
marca verdadeiramente made in Portugal.

