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BEM NO CENTRO DE UM VERDADEIRO
MICROCOSMO DE KNOW-HOW
Em todo o mundo, em todos os lugares onde se fala Inglês, os tornos automáticos são conhecidos como
“tornos do tipo suíço (ou Swiss)”. Por quê ? A explicação é bastante simples : essas máquinas vêm da Suíça, ou,
para ser mais preciso, das montanhas suíças Jura ou, para ser mais preciso ainda, de Moutier, onde ficam as
sedes da Tornos, da Bechler e da Petermann, os fabricantes mais renomados.

Moutier
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Há mais de 100 anos a região se desenvolve em
torno deste setor, ou seja, o de microtecnologia de
alta precisão. É comum dizer que o verdadeiro dom
para a microtecnologia está no próprio DNA dos
trabalhadores das montanhas Jura da Suíça. Talvez,
no início, o torneamento de barras tenha dado aos
relojoeiros a chance de se manterem ocupados
durante os longos meses de inverno. No entanto,
enquanto isso, a atividade tem se desenvolvido e
inovado continuamente.

que se faz necessário para fornecer soluções inovadoras em escala mundial. Hoje, a região reúne grandes talentos e competência, não sendo raro clientes
de uma empresa não só se beneficiarem da competência de uma empresa específica, mas, implicitamente, também de várias outras empresas. Renggli,
gerente de marketing da Tornos, comenta : “A
Tornos está sediada bem no centro de uma extensa
rede de parceiros, o que nos permite responder rapidamente às necessidades dos nossos clientes”.

As montanhas Jura da Suíça e a competência

Um evento direcionado

Ao longo dos anos, desenvolveu-se um mundo à
parte : além de máquinas, são oferecidos periféricos,
lubrificantes de refrigeração, ferramentas, acessórios
e dispositivos periféricos, o que significa tudo aquilo

Em 1989, um novo evento ganhou vida no
centro da região das montanhas Jura da Suíça.
O objetivo era oferecer a todos os participantes
a oportunidade de promover e demonstrar a sua
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competência. A exposição SIAMS nasceu na pista
de patinação de Moutier. Mais tarde, foi realizada
sob uma tenda antes de se mudar para o Fórum
de l’Arc em frente à Tornos. Francis Koller, fundador e ex-CEO da SIAMS relembra : “Foram necessários vários anos para tornar a SIAMS conhecida em
todo o mundo. Na última SIAMS, foram registrados 450 expositores e cerca de 17,000 visitantes de
mais de 30 países”. Pierre-Yves Kohler, atual CEO
acrescenta : “A SIAMS cresceu muito, mas conseguiu manter uma atmosfera acolhedora e positiva”.
Visitantes e expositores utilizam a exposição para o
trabalho. A SIAMS é uma feira firmemente ancorada
nesta região, repleta de especialistas, mas é também
totalmente aberta ao público internacional !

Clientes em potencial vindos de longe
Em 2014, cerca de 90 % dos expositores vieram da
própria Suíça, em especial, das montanhas Jura ;
assim, pode-se dizer que a SIAMS é uma espécie
de vitrine da tecnologia altamente especializada da
indústria regional. Mas há realmente um mercado
para um evento como esse ? “Sim, com certeza”,
Pierre-Yves Kohler responde e acrescenta : “A competência das indústrias com sede em nossa região
é apreciada em todo o mundo, e a SIAMS é reconhecida como uma vitrine dos recursos de todas as
empresas que atuam no ramo de microtecnologia,
independentemente da origem”. Brice Renggli con-
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corda plenamente e menciona o seguinte caso : “No
ano passado, um cliente de Nova York que não conseguiu encontrar uma solução de ferramenta satisfatória nos Estados Unidos visitou a Tornos durante
a SIAMS. Num único dia, ele aproveitou a oportunidade para conhecer todos os ferramenteiros especializados e, finalmente, encontrou as ferramentas
que procurava para produzir suas peças em casa, no
Bronx”. E acrescenta : “Todos os anos, os gerentes
das nossas subsidiárias na Espanha, França e Itália,
bem como o nosso representante sueco, organizam
viagens para várias dezenas de clientes até Moutier,
para visitarem a SIAMS”.
Um comitê de expositores
para garantir mais qualidade
No final de junho deste ano, os organizadores criaram um comitê, composto por aproximadamente
vinte gerentes ou gestores de marketing das empresas expositoras na SIAMS, bem como de outras
empresas. Esse comitê serve de plataforma para o
intercâmbio de ideias, para entender a demanda
dos expositores e, finalmente, para assegurar o
sucesso da próxima feira. Pierre-Yves Kohler diz :
“Conversamos com cerca de vinte gerentes de negócios, e quase todos estavam prestes a participar. Isto
confirmou a nossa ideia e o nosso desejo de sermos
transparentes. Nossa reunião foi extremamente interessante, e eu gostaria de agradecer a todos os participantes”.
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Expositores demonstram o seu know-how
Como novo serviço oferecido pela SIAMS a todos os
expositores, estes podem usar o site da SIAMS para
fins de comunicação. Usando o recurso de “copiar
e colar”, cada expositor pode facilmente preparar
mensagens e notícias e publicá-las on-line. Todas
essas mensagens e notícias são, então, ligadas aos
perfis on-line dos expositores. A participação na
SIAMS, portanto, não se limita a uma única semana
em abril de 2016, mas estende-se ao longo de todo
o ano.
Pesquisa sobre a exposição de 2016
Após o grande sucesso da SIAMS 2014 e, provavelmente, em resposta à abundância de informações
publicadas pelos organizadores, um grande número
de possíveis expositores já se cadastrou. Apenas
uma semana após o início da comercialização, mais
de 40 % dos estandes e mais da metade do espaço
de exposição já estavam reservados (no final de
junho). Laurence Gygax, gerentes de clientes da
SIAMS, acrescenta : “Nas exposições anteriores, só
se atingiu esse número de cadastrados nos meses
de setembro/outubro”. No entanto, os candidatos
a expositores podem ficar tranquilos, pois ainda há
vagas disponíveis… embora não devam prorrogar
por muito mais tempo.
Para descobrir em Moutier de 19 a 22 de abril de
2016.

ENTREVISTA EXPRESSA
Encontramos Brice Renggli, gerente de marketing da Tornos, que fala sobre sua participação
no comitê de expositores da SIAMS.
“Estamos contentes de ter a oportunidade
de participar deste comitê. Como a SIAMS
ocorre em frente à Tornos, este é o lugar ideal
para demonstrar nossas competências para o
mundo do torneamento de barras e da microtecnologia. Este ano, quisemos mudar a localização do nosso estande para que pudéssemos
nos juntar aos outros fabricantes de máquinas
no primeiro andar do edifício principal. No
comitê, organizamos a disposição dos estandes e o fluxo de visitantes nos corredores para
que cada expositor se sentisse satisfeito com
a sua participação. Esta foi uma experiência
muito positiva”.
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SIAMS 2016
19-22.04 2016
www.siams.ch
info@faji.ch
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