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SomaraspeçasqueformamaSin-
flexéterdesabercontaraté20mi-
lhões,onúmerodeunidadesquea
fábrica,especialistaemmolastéc-
nicas, faz chegar anualmente ao
mercado.Comosectorautomóvel
na bagageira, a unidade de São
João da Madeira, Aveiro, leva o
“know-how” empeçasparaassen-
toscomoarmaparaatacarosmer-
cados de exportação. O centro da
Europaéonovodestinomaisape-
tecido, que pode nos próximos
anosvalerumaumentode5%a7%
nafacturaçãodaempresa.

No ano passado, teve umafac-
turaçãorecordecomseismilhões
deeuros,aSinflexnasceudavon-
tadeedosbraçosdeFernandoAl-
meida que, depois de 10 anos
comofuncionáriodavizinhaMo-
laflex, deixou para trás o prefixo
donome,masnãoosectoremque
sustentaasuavidaprofissional.

A ideiafundadoraeraadecon-
correr com a “ex-casa”? “Nunca
tiveesseobjectivo,masacabamos
porfazê-lonoinício.Aindaassim,
ao longo do tempo, deixámos de
serum concorrente muito direc-
to,porquenosdesviámosparaou-
tras áreas das que inicialmente
desenvolvíamos”.Quais?“Come-
çámospelasmolastécnicasquan-
domeestabeleci,masdepoisalar-
gámos a produção e virámo-nos
paraosectorautomóvel,ondete-
mosumaquotadeproduçãomui-
to elevada”, explica o fundador e
diretor-geral da Sinflex, Fernan-
do Almeida.

É exactamente o mercado au-
tomóvelqueestáalevaraempre-
saindustrialaalargarasviasdeex-
portaçãoqueseabriramem1982,
com as primeiras encomendas
para a Johnson Controls (multi-
nacional tecnológica direcciona-
da para o sector da construção e
automóvel). Desde essa altura, e
comumempurrãodeoutrasuni-

dadesinternacionais,aSinflexga-
nhoubalançoparaestaragoraem
12 mercados europeus, a que se
somamaÁfricado Sul, o México,
Marrocos,eaTunísia.Noanopas-
sado, as vendas para estes países
jávaliam60% dafacturação.

Nopróximoano,amaiorapos-
taestánocentrodaEuropa.A jus-
tificaçãoésectorial.“SeráaRepú-
blicaCheca,paísemquejánosad-
judicaramprojectos,esteano,que
vão terefeito em 2012 e nos anos
vindouros. Pelo volume, é o mais
importante. Há muita industria
automóvel naquela zona, devido
àproximidadecomaAlemanha”,
analisaAlmeida.Oclientenaque-
le país será a Proseat, grupo para
oqualaSinflexjáproduziaemEs-
panhae França.

Os produtos estreladaSinflex
sãoosaramesconformadosinse-
ridosnoautomóvel,osinjectados
de espuma, as capas, e estruturas
parao assento. Espanha, França,
Roméniae Polóniasão os princi-
pais mercados. Aquebra do país
vizinho, apesar de ainda não ser
notório, é “expectável” que che-
gue embreve.

Fernando Almeida saiu há 40 anos da Molaflex,
mas as molas continuaram a sustentar-lhe a vida

Paulo Duarte

Molas para a vida | Fernando Almeida saiu da vizinha Molaflex para fazer a sua própria “indústria de ponta”.

Prémios Exportação & Internacionalização

Sinflex aposta no
assento do carro
para crescer
7% com a
República Checa
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> Iniciativa

Premiar as exportadoras
O Negócios e o BES criaram
um prémio para as melhores
exportadoras do País.
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PE RG U N TAS A

Construção da nova fábrica
deverá arrancar em 2014 e vai
custar cinco milhões de euros

Actualmente o sector automóvel é o 
destinatário de 60% da produção da 
Sinflex. É a maior aposta da empresa? 
Apostámosnosectorautomóvel,

comaproduçãodebancos,arames
conformados,espumas,injectados
deespumaecapas.Sãoasáreasem
que estamos, neste momento. Era
umsectordeficitário, e foientre os
váriospossíveisaqueleemqueper-
cebemos que podíamos responder
melhoràsnecessidadesdosnossos
clientes. Hámenorconcorrênciae
o nosso produto tem umamelhor
percepção sobretudo nos clientes
internacionais.

Estão com algum investimento em 
aberto? 
Sim,umanovafábrica,porqueas

instalações actuais são deficitárias
emtermosdeáreacoberta.Jáfalta
algumacoisaàs necessidades e ao
fluxodosnossosprocessos.Adqui-
rimos23milmetrosquadradosem
SãoJoãodaMadeira,ehátrêsanos
tínhamosaideiadecomeçarnoano
passado, projecto que passou para

esteano.Masjánãovaiconcretizar
[esteano]epassámospara2013.

Qual é o objectivo e de quanto será o in-
vestimento? 
Queremos centralizaraprodu-

ção,juntarasduasunidadesquete-
mos, e que estão próximas. Aideia
eracriarinstalaçõesderaiz.Oinves-
timento rondaráos cinco milhões
deeuros.Àpartidanopróximoano
vaiarrancarumestudosobreoim-
pacto daimplantação danovauni-
dade,quedeveráarrancarem2014.

O que é que tem travado o projecto? 
Sobretudoasituaçãoactual,que

não podemos esquecer, e que é
preocupante.Nósrespiramossaú-
definanceiraparaasresponsabili-
dades que temos, mas temos que
ponderar os eventuais custos que
teremos. Não podemos ficar com
umasituaçãodeficitáriaparaares-
ponsabilidade do momento. Te-
mos de encher os pulmões de ar,
como se diz na gíria, para fazer a
novafábrica.

� F E RN AN D O ALM E I DA
DIRECTOR-GERAL DA SINFLEX
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I D E I AS - CH AVE

90 TRABALHADORES
A FAZER MOLAS
A Sinflex tem actualmente 90

trabalhadores, sendo que Fernando
Almeida não prevê que nos
próximos tempos esse número
possa ser alterado. A empresa de
São João da Madeira trabalha
principalmente para cinco sectores:
automóvel, construção civil,
electrónica, puericultura e
motociclos.

FORNECEDORES DA
AUTOEUROPA
Não vende de forma directa,

mas através da Faurecia
(multinacional gaulesa) – a Sinflex é
fornecedora de segunda linha da
Autoeuropa. No entanto, os
principais clientes da unidade do
distrito de Aveiro são a Jonhson

Controls, Proseat, Copo, Viza, Bosh,
Dorei, Covercar, Bebecar, a Ficocable
e a Monte Meão.

TAMBÉM HÁ VIDA
ALÉM DA EUROPA
A maior aposta de

crescimento é na República Checa,
mas o director-geral da Sinflex está
também de olhos postos no
potencial do Norte de África, com
destaque para Marrocos e Tunísia.

O PREÇO E O RESTO QUE
MARCA A DIFERENÇA
A empresa aposta nos

factores diferenciadores para
competir nas exportações, mas não
só. O preço é também um factor
distintivo, a que a Sinflex junta “a
qualidade do serviço e a inovação
tecnológica”.
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GANHAR ELASTICIDADE NOS MERCADOS FORA DA EUROPA


