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MGB:

60deanos
sucesso
Tudo começou em 1956, quando Marcel e Gustave Burnier fundaram
a empresa MGB em Marnaz, isto é, numa região da França conhecida
por ser um centro da indústria europeia de torneamento de barras.

MGB SA
1105 Rue du Bargy
Marnaz - BP 16
74314 Cluses Cedex
Tel. + 33 (0) 450 98 35 70
Fax. + 33 (0) 450 96 09 60
mgb@mgb.fr
www.mgb.fr

Desde então, essa empresa familiar se desenvolveu
exponencialmente. Hoje, a MGB emprega mais de
100 funcionários em três localidades (França/EUA/
China). Há muitos anos a empresa conta com a
Tornos para o seu desenvolvimento, e esta tem sido a
base da história de sucesso da empresa que se estende
por 60 anos.

Os primeiros passos no mundo da relojoaria
Gustave Burnier iniciou suas atividades no ramo de
torneamento de barras com a produção de pinhões
que eram fabricados principalmente para a indústria
relojoeira suíça. No início, a produção era feita em
máquinas do tipo came com função de realimentação. Nesses 60 anos, a MGB percorreu um longo
caminho ! A MGB, que comemorou seu 60º aniversário em 16 de dezembro de 2016, é uma empresa com
crescimento anual de quase 15 % e faturamento de
13 milhões de euros em 2016. Pouco a pouco, a MGB
diversificou suas atividades, extrapolando seu mercado inicial e, por fim, deixando-o para trás. Hoje, a
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MGB : 60 ANOS DE SUCESSO

“Devido aos
rolamentos hidrostáticos da máquina,
conseguimos obter um
excelente acabamento
superficial”
Valérie Burnier, gerente de finanças, Yves Roda,
gerente técnico, e Véronique Roda, CEO.
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MGB se concentra em três áreas de negócios : a indústria aeroespacial e de defesa, que representa 60 % do
faturamento da empresa, o ramo de conexões (30 %)
e o setor médico (10 %). A empresa é capaz de oferecer
aos clientes qualquer tipo de peça, independentemente de qual seja o material : Cobre, aço inoxidável,
alumínio, titânio, PEEK, ULTEM ou Teflon.

Know-how exclusivo…
O know-how da MGB não se limita exclusivamente
à produção de peças. A empresa usufrui das mais
avançadas tecnologias de acabamento e de controle
e monitoramento. Acima de tudo, a MGB é capaz
de oferecer aos clientes um know-how exclusivo e
oferecer-lhes atendimento abrangente, desde a fase de
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design até a montagem. Com base em sua vasta experiência, a MGB pode oferecer aos clientes orientações
específicas sobre a fabricação de peças. A empresa
trabalha lado a lado com os clientes para, juntos,
projetar subconjuntos totalmente funcionais e rentáveis. Essa colaboração em design foi implementada
primeiramente no ramo de telecomunicações e, em
seguida, estendida a outros produtos para o mercado
aeroespacial, sobretudo para o Airbus A350.
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Com base nesta experiência na indústria aeroespacial, a MGB pretende triplicar sua capacidade nos
Estados Unidos. Doze máquinas Deco em breve
estarão produzindo peças nos EUA ! Com base em seu
know-how exclusivo, a empresa, que é representada
no mercado dos EUA desde 2008, conseguiu participar
de grandes projetos, como o novo Boeing 787.

… próximo dos mercados e focado na demanda
A MGB tem a intenção de produzir perto dos mercados e dedica todos os esforços possíveis para que
sua produção atenda à demanda. Após a criação de
agências de vendas na Alemanha e na Grã-Bretanha,
a MGB estabeleceu uma subsidiária de produção na
China, em 2005, com o objetivo de suprir o mercado
de telecomunicações. O mercado dos EUA veio em
seguida com um local de produção em Boston. Esses
dois locais de produção se mantêm unidos em uma
empresa controladora de propriedade inteiramente
familiar. A empresa se desenvolveu de forma bastante
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impressionante. Hoje, a MGB possui mais de
100 tornos CNC do tipo Swiss, 75 deles instalados na
localidade francesa de Marnaz, perto de Cluses.
A MGB foi certificada de acordo com a EN/AS 9100,
ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14 001. Recentemente, a
empresa familiar também ingressou na área de
impressão em 3D através da empresa Additech,
que foi fundada pela MGB e pelas empresas Lathuille
Hudry e Pezet no ano passado.

Uma grande variedade de máquinas
sofisticadas com know-how exclusivo
Como parceira que tem acompanhado o desenvolvimento da série Deco desde o momento em que foi
lançada (a MGB foi a primeira empresa da França a
comprar esta máquina), a MGB sempre se manteve
fiel à cinemática exclusiva deste produto. Hoje, a
oficina da empresa tem dois andares. As máquinas
usadas para usinagem de pequenos diâmetros estão
instaladas no piso superior, e as máquinas para usinagem de grandes diâmetros, no piso térreo. Assim,
foi possível reunir as máquinas Deco 7, Deco 10 e
EvoDeco 10. Cada máquina tem equipamentos específicos para assegurar perfeita autonomia.
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da complexidade. A última máquina comprada,
a MultiSwiss 6x14, deu início a uma nova era para
a MGB : a era da tecnologia de vários eixos-árvore
destinada a usinar peças relativamente difíceis.
O diretor técnico Sr. Roda, explica : “Devido aos
rolamentos hidrostáticos da máquina, conseguimos
obter um excelente acabamento superficial.
Além disso, a máquina é extremamente flexível : ela
pode rapidamente responder às constantes
mudanças de demanda e, assim, oferecer boa capacidade de reserva”.
A MGB faz questão de oferecer serviços completos
aos clientes. Suas instalações de produção estão
perfeitamente equipadas com tecnologia de controle
e monitoramento. A empresa também pode realizar
tarefas complementares como rebarbagem, tratamento térmico ou até mesmo montagem.
A Tornos se sente muito orgulhosa de contribuir para
a MGB há mais de 60 anos. A fabricante suíça deseja
à MGB todo o sucesso nos próximos 60 anos !

mgb.fr

As máquinas Deco 13, EvoDeco 16, Gamma 20,
Deco 20, EvoDeco 32 e MultiSwiss estão instaladas no
piso térreo da oficina. Graças ao conceito modular
das máquinas Deco e EvoDeco, a empresa é capaz de
atender a todas as necessidades, independentemente

decomagazine 01-2017

25

