Apresentação

ALMAC : PRODUTOS FOCADOS NA ALEMANHA
Desde sua fundação, a Almac se dedicou a fornecer soluções sob medida, principalmente ao mercado suíço.
Ainda que sua integração ao grupo Tornos tenha possibilitado seu desenvolvimento internacional, seu
potencial não foi totalmente explorado. Hoje, a empresa completa uma nova fase com a criação de uma
estratégia para beneficiar os clientes alemães com as mesmas vantagem dos relojoeiros suíços.
Encontro com Philippe Devanthéry, diretor da Almac ; Kurt Kahlenbach e Michael Paulus, responsáveis
regionais da Alemanha (ver mapa).

Foi no edifício recém reformado da empresa em La
Chaux-de-Fonds que nos encontramos. O edifício é
sóbrio e a decoração apresenta os novos designs das
máquinas, entre as quais a marca Almac está bastante
presente… porém estamos no coração do mercado
da relojoaria suíça. E no que diz respeito ao mercado
internacional ? Devanthéry nos explica : “A Almac é
praticamente uma nova marca no mercado alemão.
Não somos muito conhecidos e os clientes não pensam automaticamente na nossa marca quando se fala
de fresamento de precisão e de microfresamento.” A
fama precisa ser construída !
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Máquinas experientes
Este é o paradoxo que a Almac deve enfrentar hoje
fora do mercado suíço: a empresa deve agir como um
recém chegado no mercado enquanto as soluções
que ela oferece são aprovadas por uma das áreas
mas exigentes e dinâmicas do mundo. Com mais de
1000 máquinas instaladas, a empresa tem um importante papel na área do “pequeno e preciso”, que
compreende, evidentemente, a relojoaria, mas também joalherias, a medicina e a micromecânica em
geral.
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Homens profissionais

… aos produtos da linha padrão

“Para que nossos produtos sejam reconhecidos
nesse mercado, é preciso estar consciente de que o
mundo do torneamento e do fresamento, se bem
que convergentes e por vezes bastante próximos,
são muito diferentes. Por essa razão, queremos especialistas dessa área à disposição dos clientes” explica
Devanthéry. Dois especialistas de fresamento foram
designados como responsáveis, cada um, por uma
parte da Alemanha. O diretor acrescenta : “Apesar
da Almac fazer parte do grupo Tornos, nós preferimos dissociar a venda”. É por essa razão que a Almac
desenvolveu sua própria rede de vendas. No início, o
serviço será garantido pelos técnicos de ‘fresamento’
da rede da Tornos. Dependendo do volume, a Almac
prevê uma cobertura maior.

Paulus continua explicando : “Estamos bem equipados para atender tanto à demanda ligada aos projetos principais, quanto àquelas que dizem respeito
às máquinas da linha padrão. Precisamos simplesmente informar o mercado”. Isso não é uma tarefa
simples em uma área com tanta concorrência. Ao ser
questionado sobre o posicionamento das linhas das
máquinas em relação à concorrência, Devanthéry é
bastante claro : “Estamos bem posicionados em termos de custo possibilidade-precisão”. E mesmo que
o ‘Swiss Made’ não impressione talvez tanto quanto
impressionava no passado, o mercado alemão continua sensível a uma marca suíça experiente em relojoaria.

Para inúmeras áreas
Uma linha que abrange
um amplo leque de necessidades
A atual linha da Almac contém várias máquinas que
atendem a exigências bem definidas. As máquinas
BA 1008 e VA 1008 são direcionadas às empresas
que desejam realizar operações de fresamento de alta
precisão em pequenas peças. A VA 1008, de acordo
com as necessidades de usinagem, possui diferentes
tipos de configurações : 3 eixos, 4 eixos, 4 eixos e
meio, ou 5 eixos simultâneos. O carregamento e o
descarregamento podem ser implantados através dos
sistemas de manuseio e de paletização. A máquina
pode ser equipada com uma mesa simples rotativa
e com diversos sistemas de aperto ou de bandejas
divisórias de 4 ou 5 eixos. A BA 1008, por sua vez, é
uma pequena máquina de fresamento com barra que
sintetiza todo o know-how da Almac e da Tornos. As
máquinas CU 2007 e CU 3007 são centros de usinagem universais dotados de porta-ferramentas HSK
40E. Elas são direcionadas a mercados mais amplos
que os da microtecnologia ao qual se dirigem as
linhas BA e VA.

Os responsáveis de venda na Alemanha declaram :
“Há muito que fazer no nosso país, a demanda em
meios de produção é grande. Embora nossos objetivos sejam ambiciosos, estamos confiantes. Nossos
centros de usinagem são perfeitamente adaptados
à demanda, principalmente na área médica, em que
centenas de empresas buscam meios de produção
tais quais oferecemos”.

Da solução sob medida…
Um dos pontos fortes da Almac é sua famosa vontade de adaptar as máquinas às necessidades de seus
clientes. Kahlenbach explica : “Com nossa linha atual,
pensamos vender bem as máquinas (principalmente
as CU 2007 e 3007) sem desenvolver soluções sob
medida, mas esse aspecto é muito importante. Nosso
know-how nos diferencia da concorrência. Estamos
prontos para iniciar os estudos de viabilidade e os
testes para desenvolver soluções bem específicas”.

Dotadas de um design atraente, as novas máquinas Almac combinam harmoniosamente a estética e a ergonômia.
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Com uma grande experiência em fresamento, os dois responsáveis pela Alemanha estão à disposição dos clientes para qualquer dúvida ou visita.
Kurt Kahlenbach – Kurt.Kahlenbach@almac.ch - Tel. +49 160 93 13 81 27 / Michael Paulus – Michael.Paulus@almac.ch – Tel. +49 160 97 28 11 47.
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Clientes satisfeitos
Os clientes, ao verem as novas máquinas Almac e seu
design atraente, ficaram positivamente surpresos. Os
engenheiros da Almac conseguiram desenvolver produtos que combinam aspectos ergonômicos e visuais.
Kahlenbach explica : “Quando discutimos com os técnicos, eles percebem rapidamente que nosso produto
corresponde a suas necessidades e também que há
muitas vantagens em nossas soluções”. O responsável regional, bastante pragmático, acrescenta : “Não é
um argumento único de venda que nos diferencia, ao
contrário, dispomos de inúmeros atrativos. Podemos
citar, por exemplo, a precisão, a flexibilidade e nosso
know-how que nos permite estar bem posicionados
no mercado”. Devanthéry acrescenta : “E não nos
esqueçamos : esse know-how se deve a uma experiência única no mercado de relojoaria suíça e a suas
exigências específicas”.

reação positiva. Mas assim que o procedimento for
lançado, os clientes perceberão rapidamente que são
o centro das preocupações do fabricante suíço e que
dispõem de soluções que atendem perfeitamente a
suas exigências. Devanthéry conclui : “É um período
cheio de potencial para Almac e para nossos futuros clientes também. Eu os convido a receber nossos representantes, muito bem treinados e capazes
de propor soluções para ajudá-los a se destacar no
mercado”.
Quais são próximas ocasiões para
o mercado alemão encontrar a Almac ?
As próximas manifestações em que a Amac estará
presente são a AMB em Stuttgart (setembro), a
Prodex na Basileia (novembro) e os Turning Days em
Villigen-Schwennigen (abril de 2015). O site possui
um mapa interativo que possibilita entrar em contato
rapidamente com os responsáveis de cada região.

Almac ? Claro, porque não ?
Um problema típico de marketing, fora da Suíça, a
Almac se encontra diante de uma clientela que não a
conhece. Pouco importam a qualidade de seus produtos e a competência de seus funcionários se os clientes em potencial não sabem da existência da oferta.
Só quando conhecerem os produtos poderão ter uma

Em busca de uma solução de fresamento de precisão ?

Almac SA
39, Bd des Eplatures
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. : +41 32 925 35 50
Fax : +41 32 925 35 60
www.almac.ch
info@almac.ch
Com seu tamanho reduzido e seu design inovador, a máquina de fresamento com barra, BA 1008, é direcionada principalmente à microtecnologia.
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