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A RELOJOARIA SUÍÇA E A TORNOS :
UMA LONGA HISTÓRIA DE AMOR
Como a relojoaria faz parte do patrimônio suíço, a Tornos faz parte do patrimônio da relojoaria. Com esta frase,
podemos ligar a história da Tornos à história da relojoaria. A empresa iniciou sua história quando a relojoaria precisou industrializar suas primeiras peças, como, por exemplo, o parafuso de movimento no século XIX.
Encontro com Carlos Almeida, responsável pelo mercado suíço e pelo segmento do mercado relojoeiro e de
microtécnica.

É assim que a Tornos realiza, ainda hoje, alguns métodos de usinagens que levaram a arte deste ofício aos
processos industriais modernos. Assim como o conceito de relojoaria Swiss Made, a usinagem mundial
reconheceu o know-how e a qualidade suíça, nomeando as máquinas desta indústria como “SwissType”
(torno em inglês). Daí existe uma evidência de que a
autêntica usinagem suíça (DAS) é um know-how de
nossa indústria local, constituída de uma rede de ferramenteiros, fabricantes de máquinas, fornecedores,
manufaturas e grupos relojoeiros.
Uma adaptação permanente…
M. Almeida diz : “O extremamente pequeno e preciso faz parte de nosso quotidiano e graças a isso,
a nossa rede é inigualável neste mundo de concorrência muito acirrada”. Ao longo destes anos, a
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Tornos soube adaptar-se às exigências da relojoaria
moderna. O design, os materiais, os processos, a
qualidade, o controle das peças evoluíram e se impuseram como novos padrões. Este aspecto qualitativo
permite que as marcas relojoeiras se destaquem e
veiculem sua imagem SwissMade.
… para as necessidades de mudanças
Nestes últimos anos, outras necessidades relacionadas às ferramentas de produção aumentaram as
necessidades dos relojoeiros suíços. A ferramenta
de produção deve ocupar o mínimo espaço possível,
garantir um funcionamento de 24 horas por dia, ser
fácil de usar e assegurar que o capital investido seja o
mínimo necessário. ”Estes desafios foram uma motivação para nosso desenvolvimento no setor relojoeiro, que representa cerca de 20 % das vendas do
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Esta máquina de design inovador oferece acessibilidade inigualável e desempenho potente, além de
ser fácil de usar.M. Almeida conclui : “Um dos grandes desafios atuais e futuros para nossa indústria
relojoeira será manter ou aumentar a mão-de-obra
qualificada. A Tornos participa ativamente do treinamento profissional, colaborando com 7 centros
de treinamento na Suíça para a formação de jovens
e adultos. Para levar soluções inovadoras em uma
atividade como o desbaste, foi preciso imaginar a
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Um novo compromisso ideal
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grupo Tornos. Após as linhas Deco, Micro e depois a
EvoDeco, teremos o prazer de apresentar em estreia
mundial em nossa 5a Jornada Relojoeira Tornos, a
nova desbastadora “SwissNano”, que reúne todos os
desejos dos relojoeiros suíços”, conta M. Almeida.
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próxima geração de desbastadores. Uma de nossas motivações foi : “Vamos dar esta máquina aos
jovens”. A interface em tablet, o design dinâmico e o
fácil ajuste vão atrair os jovens para a magnífica atividade de desbastador e, assim, seguiremos juntos na
expansão da relojoaria suíça, mantendo as atividades
estratégicas para a realização das peças necessárias
para a fabricação destes produtos tipicamente suíços :
os relógios”.
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