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“a robótica simples é possível. Não 
no futuro, no nosso presente”

Revista “robótica” (rr): Como apre-
sentaria a marca EPL àqueles que 
ainda não a conhecem?
Filipe Carrondo (FC): A nossa empresa 

é o parceiro sólido para desenvolver so-

luções de elevada qualidade com foco 

na robótica industrial. Somos o elo de 

ligação entre as necessidades dos nos-

sos clientes e as soluções dos fabricantes 

que representamos. Operamos numa 

linha de proximidade com todos os inter-

locutores. Mais que um ou outro fator, é a 

reunião de vários que nos identifica.

rr: Quais as principais soluções co-
mercializadas pela EPL? De que forma 
se diferenciam da restante oferta do 
mercado?
FC: A EPL encara o mercado de uma 

forma particular, procurando sempre a 

melhor solução para a aplicação. Des-

ta forma o cliente não encontra limi-

tes na oferta e o cenário de encaixar a 

A EPL – Mecatrónica & Robótica é uma PME fundada em 2006 que 
tem como principal missão a satisfação dos seus clientes através da 

apresentação de soluções e comercialização de produtos que se 
adaptem às suas necessidades. A EPL dedica-se à comercialização 

de equipamentos e soluções industriais, tendo-se especializado nos 
últimos anos na vertente mecatrónica e robótica industrial.

Filipe Carrondo, Diretor-geral da EPL, contou à revista “robótica” um 
pouco mais da história e do percurso ascendente que esta empresa de 

referência veio a seguir num mercado cada vez mais global.
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manipulação, ensaios funcionais, visão 

artificial e deslocação de mercadoria po-

dem ser resolvidas de uma forma integra-

da e simples.

Tanto utilizadores finais como as 

empresas dedicadas à integração de sis-

temas encontram soluções de elevado 

valor acrescentado para ir de encontro à 

sua necessidade.

Há uma série de pormenores que 

ajudam a consolidar a diferença entre 

a oferta da EPL e a restante oferta do 

mercado.

"Podemos afirmar que temos 
clientes que já tiram vantagem 
desta situação há vários anos, 

quando o tema não era tão 
conhecido e divulgado. E muitos 
outros têm os dados disponíveis 

para aceder quando for o melhor 
momento."

rr: Como se tem dado o processo de 
adaptação da EPL ao novo conceito da 
Indústria 4.0?
FC: O processo tem sido simples, desde 

cedo que optamos por soluções que 

dão enorme flexibilidade, tanto na altu-

ra da parametrização como na altura da 

utilização.

Desta forma a procura crescente para 

obter dados por forma a poder tomar de-

cisões – algo que a i4.0 veio acelerar – é 

bem-vinda, pois, muitas vezes, os dados 

exigidos estão lá, bem como o acesso fa-

cilitado aos mesmos.

Podemos afirmar que temos clientes 

que já tiram vantagem desta situação há 

vários anos, quando o tema não era tão 

conhecido e divulgado. E muitos outros 

têm os dados disponíveis para aceder 

quando for o melhor momento.

Hoje, a maioria das nossas soluções 

permite dar feedback de monitorização, 

por exemplo, previsão de falha, que 

permite ao sistema, de forma autóno-

ma, avançar com medidas de altera-

ção de parâmetros para continuar em 

necessidade ao produto existente não 

faz qualquer sentido.

Assim, partimos para o mercado com 

soluções de robótica industrial, mas não 

falamos apenas nos, já vulgares, braços 

robóticos. Falamos de soluções robotiza-

das simples, por exemplo, as que permi-

tem prescindir do uso de ar comprimido 

para movimentar de A para B, até à ro-

bótica colaborativa, onde exploramos a 

possibilidade de ser humano e robot par-

tilharem o mesmo espaço em verdadeira 

colaboração.

Pelo meio, temos uma vasta solução 

de manipuladores SCARA e antropomór-

ficos de elevadas prestações, excecionais 

em aplicações onde a precisão é aliada a 

cadência de trabalho muito elevada.

Além disto, a nossa experiência 

permite-nos oferecer algo mais e juntar 

às melhores soluções que indicamos, os 

melhores complementos, assim, aplica-

ções como aparafusamento, dispensing 

de fluidos, alimentação de componentes, 
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funcionamento em paralelo com o alerta 

para os procedimentos de manutenção. 

Nos eixos lineares conseguimos detetar 

a colisão e iniciar um processo autóno-

mo para reduzir, muitas vezes a zero, a 

possibilidade de componentes ficarem 

danificados.

"A implementação da i4.0 é 
acima de tudo uma evolução dos 

processos de melhoria contínua."

rr: A EPL está neste momento dividida 
em dois pilares, associados à robóti-
ca: robótica convencional e robótica 
colaborativa. Quais as necessidades 
primárias para quem implementa pro-
cessos da Indústria 4.0?
FC: Gostaria de aproveitar esta questão 

para reforçar que não se trata de uma di-

visão, é uma forma de enaltecer o alarga-

do espetro de soluções que dispomos e 

ajudar quem já sabe o que procura.

Como acreditamos na “automação à 

medida” procuramos sempre identificar a 

necessidade, o problema, o desafio, para 

depois enquadrar a melhor solução inde-

pendentemente do seu segmento.

Na nossa forma de enquadramento 

há várias formas de tirar partido da i4.0, 

falemos de dois casos típicos, a gran-

de empresa e a PME. No primeiro caso, 

muitas vezes a utilização de sensores e 

outros já é comum e assim a possibilida-

de de recolher a informação é maior. O 

desafio estará em como tratar essa infor-

mação de forma a produzir um suporte 

à decisão. No caso das PME, por vezes, 

seguir o caminho das grandes empresas 

é incomportável e na maioria dos casos 

nem faz muito sentido. Mas independen-

temente da dimensão da empresa a cor-

reta análise é fundamental.

Como é que a EPL ajuda neste pro-

cesso? Como já referido há uma grande 

flexibilidade das nossas soluções e isso 

significa que muitas vezes não é neces-

sário um sistema intermédio para reco-

lher dados, aliás nalgumas delas o nosso 

equipamento envia informação relevan-

te para um servidor cloud em tempo real. 

Ainda há um caminho a percorrer ao 

nível da conetividade, em particular nas 

grandes empresas, o que abre a porta às 

PME mais flexíveis para se dotarem de so-

luções que permitam monitorizar e auxi-

liar o processo de decisão em tempo real.

A implementação da i4.0 é acima de 

tudo uma evolução dos processos de 

melhoria contínua. A necessidade pri-

mária para avançar é só e apenas querer 

melhorar a realidade atual. Todas as em-

presas querem ser mais competitivas, to-

das reúnem esta necessidade primária e 

fundamental.

Acima de tudo é importante saber 

que não se trata de algo apenas para as 

empresas capazes de realizar investimen-

tos muito elevados.

rr: Que perspetivas estiveram na base 
da EPL, há 11 anos, aquando da sua 
fundação?
FC: A EPL iniciou atividade numa reali-

dade próxima à que está, nos últimos 

oito ou nove anos, mas diferente. Con-

trariamos um ditado popular conhecido 

[sorrisos] e traçamos um caminho com 

fundação técnica e pessoal forte que nos 

permite nos últimos dois ou três anos 

estar presente no dia a dia de muitas 

empresas.

Quando iniciamos atividade tínhamos 

um objetivo simples e que, na verdade, 

iríamos atingir demasiado rápido. Um ele-

vado número de ações a realizar dificultou 

essa leitura na altura.

Foi preciso redefinir e traçar novo 

curso. Continuamos a gostar e a utilizar 

a palavra “simples” – definimos uma meta 

simples, ser a referência nacional na área.

Há mais de 10 anos atrás visitávamos 

empresas e propúnhamos soluções de 

manipulação elétricas, mais eficientes, 

amigas do ambiente, verdadeiras alter-

nativas à tecnologia, já antiga, assente no 

ar comprimido. A forma de energia mais 

dispendiosa numa unidade fabril.

A manutenção do Status Quo é algo 

com que não nos conformamos.

Creio que a nossa perspetiva sempre 

foi a qualidade e a inovação, hoje ainda 

nos correm nas veias, e cada vez de uma 

forma mais forte.

rr: Enquanto empresa de serviços para 
a indústria, qual a principal missão da 
EPL?
FC: Há mais de um ano adotamos a frase 

“Descubra a Simplicidade” como inspira-

ção. Normalmente, é fácil observar uma 

máquina industrial como algo complexo, 

quase inatingível – nós procuramos que-

brar esse mito.

Esta é a nossa missão.

Se resumirmos a nossa atividade 

à palavra “robótica”, queremos levá-la 

a todos independentemente do grau 

de conhecimento ou dimensão do 

projeto.

A robótica simples é possível. Não no 

futuro, no nosso presente.

Figura 1. Exposição no 8.ª Avenida, em S. João 

da Madeira, durante o mês de outubro.

rr: O que planeia para o futuro da 
empresa?
FC: No futuro próximo continuaremos 

a aumentar a oferta de sistemas de fá-

cil integração que vão resolver muitos 

dos problemas do dia-a-dia de muitas 

empresas.

Continuaremos a levar a robótica a 

todos. Um exemplo disto, é a presença 

de um braço robotizado com controla-

dor integrado, presente numa exposição 

de tecnologia, “Somos Inovação”, que 

decorre durante o mês de outubro, num 

centro comercial, perto das nossas insta-

lações em S. João da Madeira.

Recomendamos a quem queira es-

tar a par da robótica em geral que siga 

a nossa atividade e a quem quer resol-

ver problemas no seu processo que nos 

contacte caso nós ainda não o tenha-

mos feito.

Temos muitas mais actividades no 

nosso roadmap. Não vamos poder abor-

dar desta forma [em entrevista] as que 

terão maior impacto, mas podemos as-

segurar que a EPL continuará a combinar 

as melhores pessoas com as melhores 

soluções.

Vamos continuar a dar o nosso me-

lhor por aquilo em que acreditamos. 


