NATIGAM

Excelência e inovação
na injeção de plásticos
Fundada no ano de 2007 pelas mãos de um jovem empresário, a
Natigam é uma empresa que desde cedo vingou no mercado,
posicionando-se atualmente como um player de referência dentro
do seu setor de atividade. Dedicando-se à injeção de plástico para
os mais variados tipos de indústria, esta empresa sediada no
Eco-Parque Empresarial de Estarreja garante aos seus clientes um
trabalho de excelência, desenvolvido por profissionais competentes
e por equipamento de topo de linha nesta área de atividade.
► “Estamos inseridos na área de injeção
de termoplásticos e de silicones, um mercado que não tem uma abrangência muito
grande a nível nacional. Trabalhamos muitos componentes para o ramo automóvel”, explicou António Santos Silva, administrador da Natigam. Paralelamente a esta produção dirigida ao mercado automóvel, a Natigam trabalha ainda para outras
áreas como é o caso das esplanadas, mobiliário de criança ou agricultura através
de sistemas de rega e alimentação automática em tabuleiros de máquinas de
transplantar. O administrador da empresa
admitiu que a área da agricultura está a
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crescer no mercado e que poderá ser uma
das apostas para a Natigam.
Com uma equipa composta por 33 profissionais, a Natigam obteve um volume de
faturação no ano de 2014 a rondar os três
milhões de euros, sendo que uma grande
parte deste valor, 60%, se destina a negócios com o mercado externo, estando os
restantes 40% destinados a uma atividade para o mercado nacional. “Temos uma
aposta muito forte em Espanha, é o nosso
mercado mais importante, sempre bastante bom e aliciante. Estamos fortes neste mercado na área das esplanadas, indústria, área agrícola e iluminação”, admi-

tiu António Santos Silva. Paralelamente a
Natigam encontra-se a trabalhar para outros mercados como o francês, na área
dos sistemas de rega e filtragem, marroquino e também alemão.
“Estamos a avançar numa área muito
competitiva, o design de interiores, que
hoje tem tido muitos problemas, mas que
está a pedir soluções a todos os níveis.
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Recentemente criámos uma parceria com
o Grupo Amorim no desenvolvimento de
alguns produtos com cortiça pois sentimos que é uma matéria-prima que está
na moda”, adiantou António Santos Silva,
salientando ainda o aspeto verde da Natigam, empresa que possui viaturas elétricas e postos de abastecimento para os
seus veículos.
A principal aposta do administrador da Natigam para o futuro da empresa passa por
continuar com a inovação de matérias-primas e de processos, uma estratégia que
lhes permitirá adaptarem-se às oscilações
do mercado. “Esta é uma indústria que vai
evoluindo e quero que a Natigam esteja
sempre um passo à frente. O facto de estarmos ligados ao setor automóvel permite-nos estar sempre um passo à frente e utilizar os nossos conhecimentos nas outras
áreas”, rematou António Santos Silva.

