
// Sector
Automóbil

// Localización
Mos

// Ano de constitución
2013

// Nº empregados
11

Unimate Robótica é unha empresa de enxeñería de procesos 
industriais especializada en robótica. 

Fundamentalmente, traballa co sector do automóbil pero está 
abrindo mercados noutros sectores como por exemplo, o da 
alimentación, farmacéutico ou aeronáutica

// Descrición da empresa

Sergio Steinbrüggen
Xerente
Unimate Robótica

“O programa axudounos a reestructurar a empresa e a cambiar 
o modelo de negocio, algo imprescindible para seguir medrando”

Sergio Steinbrüggen. Xerente de Unimate Robótica

A empresa experimentou un crecemento importante 
en pouco tempo, pero esa maior proxección non foi 
acompañada de cambios estructurais, que sempre 
son precisos cando se realiza unha expansión. 

Era urxente establecer unha perspectiva das modifi-
cacións necesarias. Deste xeito,  a empresa podería 
medrar con seguridade e, por outra parte, mellorar 
todos os seus procesos de xestión. 

Ademais, era preciso acometer unha división máis organizada do seu cadro de persoal e crear diferentes áreas para 
mellorar a cadea productiva. 

// Descrición do proxecto

SERVIZO

Redefinición do negocio



Froito da súa participación no programa, Unimate 
Robótica trazou o mapa do novo modelo de negocio 
de cara onde querían chegar, cunha metodoloxía 
dinámica que lles obrigou a pensar e reflexionar nas 
súas necesidades.

Grazas á axuda do IGAPE, a empresa definiu as áreas 
de traballo e incorporou novos perfís, o que lle 
permitiu realizar unha estruturación da súa 
organización. 

Por outra parte, o cadro de persoal implicouse no 
cambio que se precisaba

// O resultado “Medrar con seguridade e 
mellorar tódolos procesos 

de xestión. Esas eran as 
nosas carencias ata que 

participamos neste 
programa”

Sergio Steinbrüggen
 Xerente de Unimate Robótica

// Vídeo

// Web
https://www.unimaterobotica.com/

Programa para a mellora da competitividade das pemes galegas posto en marcha polo Igape e que 
conta coa cofinanciación da Unión Europea a través do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020.

Re-acciona

Ver video

Imaxinar e deseñar 
o futuro da empresa 


