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Pensar globalmente,
agir localmente
Fundada em 1990, a SEW-EURODRIVE Portugal é uma empresa especializada no
desenvolvimento, conceção e produção de sistemas de acionamento ajustados às
necessidades de cada cliente. Apresentando-se como criadora de soluções, a SEWEURODRIVE não só desenvolve e produz os moto-redutores, mas também os respetivos
equipamentos eletrónicos e de controlo adequados a estas unidades, assegurando o seu
comissionamento no local.
Resultante da sua longa experiência e capacidade técnica
dos seus colaboradores, concebe soluções de automação e
projetos chave-na-mão, em parceria com os seus clientes.
Para além disso, a empresa oferece uma gama de serviços
completa que começa muito antes do pós-venda dos seus
produtos. Actualmente, a SEW-EURODRIVE é uma das mais
reconhecidas marcas internacionais no seu ramo e líder em
Portugal no mercado de acionamentos.
A SEW-EURODRIVE Portugal é uma PME certificada nas
normas ISO9001:2015 e ISO14001:2015, sedeada na Mealhada, que nasceu de uma estratégia elaborada pelo grupo
empresarial alemão SEW, fundado em 1931, com o objetivo
de servir os mercados através da formação de equipas locais.
É uma empresa especializada na montagem e assistência
técnica completa a toda a gama de equipamentos SEW,
desde moto-redutores, variadores eletrónicos de velocidade,
servo-acionamentos e redutores industriais. Desenvolve uma
intensa actividade na engenharia mecatrónica e sistemas de
automação, assegurando um serviço de assistência técnica
ininterrupta. A empresa, que completou 25 anos de actividade
em 2015, usufrui da investigação e desenvolvimento que o
grupo promove mundialmente, aplicando-as às necessidades
dos clientes nacionais. Fornece também soluções de sistemas
chave-na-mão, combinando novas tecnologias de accionamentos industriais mecânicos e electrónicos. Oferece e suporta a

mais vasta gama de soluções de accionamento compactas e
integradas, a par de um conjunto modular de serviços Complete
Drive Service e assistência técnica.
“O nosso core business é fornecer aos nossos clientes soluções completas de acionamento, ou seja, sistemas autónomos
de controlo do movimento. Para isso, desenvolvemos dentro
de portas uma intensa investigação na área da engenharia,
explorando, conjuntamente com os nossos clientes (construtores de equipamentos), a combinação das novas tecnologias
de acionamentos industriais mecânicos e electrónicos para
melhor os adaptar às necessidades requeridas para cada setor
de atividade. Através da nossa equipa técnica especializada
enfrentamos os desafios desenvolvendo projetos à medida,
que satisfazem os nossos parceiros e que são garantia de preferência por parte dos nossos clientes”, destaca Nuno Saraiva,
Gerente da Empresa em Portugal.
O conceito SEW-EURODRIVE Portugal tem participado em
inúmeros projetos de inovação e desenvolvimento nos mais
variados setores industriais, que contribuíram para a melhoria
da competitividade e do desempenho económico dos seus
parceiros de negócio. Atualmente, a par das instalações da
Mealhada, a empresa conta ainda com o Centro de Assistência
Técnica de Lisboa e o Escritório Técnico do Porto, reforçando
a sua proximidade às principais zonas industriais e pólos tecnológicos nacionais.
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Garantia de qualidade no mundo
dos acionamentos
O conceito modular da SEW-EURODRIVE oferece inúmeras
combinações que permitem adequar o acionamento à necessidade do cliente e da tarefa a executar. “Somos considerados um
parceiro que oferece a máxima flexibilidade aos seus clientes, ao
colocarmos à disposição o nosso departamento de engenharia,
para a investigação e desenvolvimento de soluções individualizadas ou de processos completos para criação de movimento.
O nosso compromisso é servir a indústria portuguesa, transportando todo o know-how adquirido ao longo destes 27 anos.
Por isso, a nossa relação com o cliente não começa nem acaba
com o produto”, refere o Gerente, acrescentando que “o facto
de termos a unidade de produção em Portugal permite-nos uma
maior e rápida capacidade de resposta”.
A filosofia do grupo SEW é estar presente em cada país
com uma estrutura própria, com pessoas desse país. A questão
cultural, a afetividade e a proximidade são valores essenciais
para a postura do grupo, permitindo assim que o know-how e
os serviços de produção, fornecimento e acompanhamento,
sejam executados pelos conhecimentos específicos de um
parceiro local. Com uma equipa composta por 48 profissionais,
a SEW-EURODRIVE Portugal obteve um volume de negócios
no ano transato de cerca de 15,6 milhões de euros, relativos
unicamente ao mercado interno.

Clientes locais mas a nível
internacional
A política do grupo SEW-EURODRIVE assenta no pressuposto de que cada EURODRIVE fornece apenas os seus
produtos e soluções às empresas localizadas no país onde
está instalada. Assim, no mercado nacional trabalha preferencialmente com empresas construtoras de bens de equipamento
e com empresas utilizadoras finais dos equipamentos, como a
PORTUCEL, a AUTO-EUROPA, o grupo SONAE ou a CIMPOR.
No entanto, e apesar do âmbito de actuação local, através dos
seus parceiros que incorporam os equipamentos e as soluções
da empresa nas suas máquinas e depois as vendem no mercado
global, os equipamentos SEW produzidos em Portugal acabam
por chegar a todo o mundo.
Presente em 48 países, o Grupo SEW tem um conjunto
de 14 fábricas e 79 centros de montagem, as Eurodrives, e
é responsável por empregar mais de 16 mil colaboradores.
O lema “Pensar globalmente, agir localmente” adoptado pelo
grupo SEW, permite a adaptação à realidade de cada país, mas
assegura que o selo de garantia dos produtos SEW é igual para
todo o mundo. Mantêm-se por isso a qualidade e o profissionalismo dos técnicos, mudando apenas alguns procedimentos.

Apostas de médio prazo
De acordo com os responsáveis da empresa, tem-se
registado o aumento da procura por soluções energéticas altamente eficientes e sistemas descentralizados cada vez mais
inteligentes e flexíveis. O conceito de indústria 4.0 é um projeto
no âmbito da estratégia de alta tecnologia do governo alemão,
que promove a informatização dos processos de fabrico. O
objectivo é chegar à fábrica inteligente que se caracteriza pela
capacidade de adaptação, elevada eficiência dos recursos e
ergonomia e pela integração de clientes e parceiros de negócios
em processos de negócios e de valor. Assim, os projectistas
procuram agora sistemas de accionamento que sejam compactos, flexíveis e possuam um nível de inteligência a bordo
que possibilitem uma integração e adaptabilidade fáceis em
qualquer linha de produção.

Planos de futuro
“A nossa estratégia passa por começar a trabalhar com os
nossos clientes da indústria tecnológica, de modo a prepará-los
para, a médio-longo prazo, melhor acompanharem as novas tendências. Paralelamente, oferecemos soluções energeticamente
eficientes, através de uma nova linha de produtos destinados
à poupança de energia. Para além disso, também lançámos
o CDM (Complete Drive Management), que disponibiliza ao
cliente um conjunto de serviços de monitorização da condição
e teste, garantindo a assistência, reparação e manutenção dos
equipamentos. Esta nova ferramenta está já implementada em
alguns clientes, mas continuaremos a apostar nela e será aposta
no futuro assim como a organização dos seminários para os
vários setores industriais”, revela Nuno Saraiva.
“A nível interno estamos em permanente investimento, em
novos equipamentos, recursos humanos e novos processos.
Estamos atualmente a implementar um plano de acções que
visa tornar a SEW, em 2020, uma empresa ainda mais flexível,
de ainda mais rápida resposta, fazendo do desenvolvimento
sustentável a base da nossa actividade e melhorando a consciência social. Quanto a perspectivas de crescimento, o objetivo
passa por crescer uma média de 3% ao ano, nos próximos três
anos”, termina o Gerente.

