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S
oluções
de automação

para um futuro
eficiente
Sediada no Minho, entre Braga e Viana
do Castelo, a Zeben corresponde a
um dos mais especializados players
nacionais no que diz respeito ao
desenvolvimento e comércio de
soluções de automação e à prestação
de serviços eletrotécnicos.

N a
origem
de todo
esse percurso, encontramos a estratégica
visão com que Zebedeu Rodrigues, ex-colaborador de uma empresa do
setor da automação industrial,
assumiu o desafio de criar o seu
próprio projeto, operando inicialmente
como representante português da Toscano – uma firma bastante reconhecida no
mercado espanhol pela qualidade do seu leque
de produtos associados ao setor da Água. Apostada
na mais-valia de proporcionar um conjunto de soluções
caracterizado não apenas pela heterogeneidade, mas
também pelo critério da excelência, foi de forma gradual que
a Zeben estabeleceu parcerias-chave junto de uma miríade de
marcas e fabricantes integrados em diversas áreas da indústria.
Nesse âmbito, o que começou como uma firma centrada no
universo da captação, distribuição e tratamento de água acabaria
por converter-se num projeto capacitado para fornecer as mais
avançadas soluções de automação em domínios como, por exemplo, OEM (fabricantes de maquinaria), AVAC ou Energia. Hoje, a
Zeben “conta com mais de 50 parceiros a nível mundial”, entre
os quais se englobam fabricantes como a Vacon/Grupo Danfoss
(controlo de motores elétricos e respetivo consumo energético), a
Microcom (controlo remoto e telemetria), a Horner (controladores
lógicos programáveis e interfaces homem-máquina), a Comsys
(filtros ativos que asseguram a qualidade e eficiência da energia),
entre outros.
Comum às diferentes marcas é o facto de corresponderem,
tal como constata Zebedeu Rodrigues, a “agentes e fabricantes

bastante especializados” e a “especialistas tecnológicos dentro das
suas áreas”. Mas à inegável vantagem de colaborar apenas com
os fabricantes capazes de comprovar a sua excelência e inovação,
acrescente-se o facto de a empresa não se limitar a funcionar
enquanto representante destas referências internacionais. Bem
pelo contrário, a Zeben “assume a mais-valia de oferecer serviços,
de entre os quais técnicos, creditados pelos próprios fabricantes,
que vão mais além do que a simples reparação”.
Outra das apostas da Zeben são as ações de suporte técnico, o
desenvolvimento de soluções formativas à medida de cada cliente
ou o trabalho de consultoria. Essencial para tais objetivos é a aposta
que a Zeben tem materializado junto dos seus 17 colaboradores.
“Temos uma equipa altamente capacitada que se encontra em
constante formação e atualização tecnológica”.
Marcada por uma rota de constante crescimento, a Zeben
continuará a reivindicar o seu papel enquanto ator especializado
no âmbito da automação, afirmando-se também como agente
da inovação. “Contamos dar alguns passos importantes, nomeadamente o desenvolvimento de tecnologia própria”, revela o
empresário. Por fim, e numa alusão ao crescente paradigma das
“cidades inteligentes”, Zebedeu Rodrigues não subestima o papel
reservado às empresas do setor da Água para a concretização de
uma realidade em prol da qual também a Zeben promete oferecer
um interessante conjunto de soluções.

