MERCADOS
Sovena surge com naturalidade, pois o
grupo percebe bem os desafios do presente e do futuro e, é neste alinhamento
de ideias, que esta relação ajuda a Logoplaste a crescer”, afirma fonte da empresa sublinhando o facto do grupo Sovena
ser o número dois mundial no mercado
dos azeites “fruto de uma estratégia clara
e coerente que lhe tem permitido imporse nesses mesmos mercados”.
Dos mais de 2.000 “logoplastianos”
espalhados pelo mundo, cerca de 85
trabalham para a Logoplaste USA,
distribuídos por três diferentes locais:
Syracuse, Chicago e Plainfield.

LOGOPLASTE
CONSOLIDA PRESENÇA NOS
EUA
Presente em 18 países, o investimento da Logoplaste no
mercado norte-americano surgiu em 2007 no âmbito
de uma parceria com a Sovena. Desde então, a empresa
cresceu no mercado e tem hoje mais duas fábricas na
região de Chicago. As perspectivas para o futuro de um
dos maiores produtores mundiais de embalagens plásticas
são muito positivas.
A Logoplaste está entre os maiores
produtores mundiais de embalagens
plásticas e é líder em alguns mercados onde está presente como o Brasil, Portugal e Canadá. A empresa
portuguesa tem actualmente mais de
60 unidades de produção, trabalha
com algumas das principais marcas,
produzindo uma enorme variedade
de embalagens plásticas para bebidas, produtos alimentares, produtos
de cuidado pessoal e produtos para o
lar, óleos e lubrificantes, entre outras.
Destaca-se também pelo seu modelo
de negócio inovador (produção de
embalagens nas instalações do clien-
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te) e pela sua política de responsabilidade social e ambiental.
O mercado americano surgiu em 2007
com a instalação de uma unidade produtiva em Syracuse através da marca
de azeite portuguesa Sovena, empresa
com quem a Logoplaste tem operações
também em Portugal e Espanha, no
âmbito de uma parceria industrial estratégica iniciada em 1996.
“Sendo um grupo português com uma
grande exposição internacional e com
perspectivas de continuar a crescer com
grande ambição, a relação com o grupo

Depois do primeiro investimento nos
Estados Unidos, a Logoplaste abriu
duas fábricas na região de Chicago,
concretamente em Plainfield, para
actuar no segmento de mercado das
bebidas espirituosas para a Diageo,
utilizando como matéria-prima as embalagens em PET e fornecendo, entre
outras, as garrafas para o Smirnoff,
Gordon e Johnny Walker. No início de
2010 a empresa mudou o seu centro
de investigação de Loveland, em Cincinnati, para Chicago para estar mais
próximo dos seus principais clientes e
por uma questão de eficiência, segundo a mesma fonte.
“A nova localização e o tamanho da fábrica são mais vantajosos para as operações que a Logoplaste tem na região”,
explica, revelando que para as novas instalações a empresa adquiriu um edifício
com cerca de 8.000 metros quadrados.
Nos próximos anos a Logoplaste USA
vai fazer uma aposta muito forte no
centro de P&D e Inovação de Plainfield,
contratando cerca de 50 pessoas.
A estratégia de crescimento da Logoplaste nos Estados Unidos é ambiciosa
e ainda durante este ano a empresa espera assegurar mais duas fábricas neste
país, de acordo com a mesma fonte. Que
acrescenta que o CEO da empresa, Filipe
de Botton, pretende que a Logoplaste
“esteja entre os cinco maiores produtores
locais do mercado dos EUA até 2017, o
que, face às oportunidades que estão a
ser analisadas e cotadas, deverá ser um
objectivo realista a atingir”.

