ESI – Inovação e Criatividade ao Serviço da Indústria
Nacional

Engenharia, Soluções e Inovação, são os valores que norteiam a ESI, empresa nascida há 7 anos
em Vila Nova de Famalicão.
A ESI nasceu da vontade, ousadia e imaginação de três jovens estudantes de Engenharia
Mecânica da Universidade do Minho. Com uma personalidade fortemente empreendedora,
desenvolveram inúmeros projetos de I&D, alguns deles premiados, que resultaram na criação
de patentes e no começo do Grupo ESI.
Esta inovadora empresa sempre procurou um posicionamento único no mercado da robótica e
da automação, não se especializando numa única área de negócio. O fator
diferenciador do sucesso da ESI é criar soluções para indústrias tão diversas como a alimentar,
automóvel, construção, metalomecânica, polímeros, médica, plásticos, madeira, cerâmica entre
outras.
A capacidade de operar em várias indústrias em simultâneo, resulta na acumulação de knowhow o que permite a transferência de tecnologia entre os diferentes sectores.
Todas as soluções desenvolvidas para as diferentes indústrias são concebidas de raiz pelo
departamento de I&D. A equipa constituída por 15 engenheiros com formação em
diferentes áreas de engenharia, constitui o capital criativo da empresa. As parcerias estratégicas
estabelecidas em diferentes áreas tecnológicas, são decisivas para o
sucesso global dos projetos, como é o caso da parceria com a marca alemã de Robots Kuka
(marca no1 da Indústria Automóvel) , da qual somos “Official system partner”.
“Temos como missão impulsionar o País para o sucesso. Com uma estratégia de progresso e as
parcerias certas, as Empresas Portuguesas podem impor-se num
mercado global em constante evolução.”, é assim que Gil Sousa Administrador do Grupo e
responsável pela área comercial, descreve o desígnio da ESI.Ikea, Grupo
Amorim, Polisport, DF Elastomer, Mahle, Faurécia são algumas das empresas que fazem parte
da sua carteira de clientes. As relações de parceria estabelecidas com estas empresas, vão
muito mais além do que a mera troca comercial de bens e serviços. “É

um investimento que fazemos no cliente”, admite Luís Leitão, Administrador do Grupo. A prova
dessa relação de confiança é que todo o trabalho de I&D desenvolvido, é pago apenas depois da
fase de orçamento.
“Se virmos que podemos trazer valor, vamos investigar e desenvolver a solução”, é neste
âmbito que a ESI está a desenvolver um projeto com o Grupo Amorim, há cerca de ano e meio,
que dará origem a uma patente que irá revolucionar o transporte de mercadorias.
É ainda de salientar que os clientes da empresa são exportadores, não estão dependentes do
mercado português. “Por isso, eles não sentem a crise da mesma forma que outras empresas, e
estão preparados para enfrentar mercados
internacionais, onde a competitividade é grande”, explica ainda Luís Leitão.
O futuro adivinha-se promissor para esta jovem empresa. As receitas alcançadas pela
ESI são a prova do seu sucesso. O primeiro projeto concretizado em 2015 superou por si só toda
a faturação do ano passado (1,4 M€).
Depois de conquistados os mais diversos sectores industriais, o objetivo passa por levar a
robótica e a automação a uma escala mais humana e voltada para o consumidor final. A
empresa promete levar a engenharia mecânica até à arquitetura, design e artes, sendo estas as
próximas áreas de negócio a conquistar.
O desafio passa por colocar o know-how do corpo de engenharia ao serviço destas indústrias
criativas, com o objetivo de criar produtos e soluções tecnológicas,
exclusivas e funcionais, estando já a desenvolver uma linha de produtos ligados à altasegurança e ao lazer, assim como soluções para projetos de arquitetura específicos.

Contactos:
Vila Nova de Famalicão
Vitor de Castro Lopes vitordecastrolopes@grupoesi.com 919127400
Porto
Rita Ramalho
rita.ramalho@companhiasolucoes.com 937781042
Lisboa
Sofia Costa
sofia.costa@companhiasolucoes.com
917769093

