“Com esta nova linha de montagem,
queremos continuar nossas atividades na
Ásia e fortalecer a reputação da marca
Swiss Made.”
Carlos Paredes Head of Products & Operations, Tornos
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Taichung – no coração
da indústria asiática de
máquinas-ferramenta
Carlos Paredes Head of Products & Operations, Tornos

Em um mundo de mudanças aceleradas, a indústria
precisa desafiar a si mesma a cada dia, adaptando-se constantemente às exigências reais do mercado.
Nossas subsidiárias na Ásia não são exceção a essa
regra. E foi por isso que equipamos nossas instalações de produção em Taichung com uma nova linha
de montagem. No decorrer da expansão de uma
fábrica, decidimos instalar uma linha de produção
para produção enxuta, assim como ela é instalada em
nossas unidades de produção em Xi'an, na China, e
em Moutier e La Chaux-de-Fonds, na Suíça.
Com esta nova linha de montagem, queremos continuar nossas atividades na Ásia e fortalecer a reputação da marca Swiss Made, garantindo o mesmo nível
de qualidade das nossas instalações de produção em
Moutier. Seu padrão de qualidade continua sendo
o mesmo, mas os custos são mantidos em um nível
muito mais atraente. Na verdade, os principais componentes, como fusos e buchas-guia, ainda são e sempre serão fornecidos pela nossa fábrica em Moutier.
Este último fornece apoio permanente de nossas
equipes asiáticas, tanto em questões de produção
quanto de pesquisa e desenvolvimento. Além disso,
asseguramos a presença permanente no local de pelo
menos um engenheiro suíço que fornece o suporte
necessário para que possamos atingir nossas metas.

Taichung - um verdadeiro centro
de máquinas-ferramenta
A aventura começou há seis anos. Em 2012, a Tornos
recrutou uma pequena equipe em Taichung com o
objetivo de dar os toques finais em suas máquinas
Swiss ST 26. Taichung é um verdadeiro centro de
negócios e um autêntico polo de competitividade.
Poucas vezes testemunhei uma concentração tão
grande de empresas e instituições interconectadas
ativas no campo das máquinas-ferramentas em uma

área geográfica tão pequena. É muito semelhante à
nossa região, nas montanhas suíças do Jura. Mesmo
que por vezes seja ignorado, Taiwan tem uma área
comparável à da Suíça. Um fato interessante : assim
como na Suíça, as montanhas cobrem uma porção
de cerca de um terço de toda a área do país, enquanto
a população de Taiwan equivale a quatro vezes a da
Suíça.
Taichung está localizada no coração deste estado
insular e o coração da cidade bate com o ritmo da
máquina-ferramenta, por assim dizer. Todos os nossos fornecedores estão sediados em um raio de menos
de 100 quilômetros, o que facilita significativamente
as transações e outras negociações.
Nossa equipe em Taichung cresceu gradualmente.
Durante esse tempo, a subsidiária de Taichung tem
focado suas atividades na série Swiss GT, ou seja,
máquinas de média gama que encontraram seu mercado não apenas na Ásia, mas em todo o mundo. As
máquinas Swiss GT são máquinas avançadas de seis
eixos que permitem aos nossos clientes produzir eficientemente uma ampla gama de peças de trabalho.
A linha de produção recentemente instalada em
Taichung apresenta um alto desempenho. Nosso
centro atende às mais altas exigências, nossa fábrica
é bonita e moderna e aqui temos tudo o que precisamos para produzir produtos de alta qualidade,
complementando aqueles que fabricamos na Suíça
ou na China. Desta forma, somos capazes de cobrir
um mercado mais amplo.

Uma equipe estritamente focada no progresso
A equipe de nossa subsidiária Taichung é altamente
motivada. Estritamente orientados para a Europa,
eles se orgulham de trabalhar para uma empresa
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com sede na Suíça. A equipe principal é estável ; eles
são leais à Tornos e pretendem permanecer assim.
A equipe atualmente é composta por 55 funcionários
e será expandida por colaboradores mais qualificados
nos próximos meses.
A equipe de Taichung se destaca pela incrível flexibilidade e sede de conhecimento e constante perfeição.
Impulsionado pelo desejo de melhorar continuamente, cada funcionário está pronto para se comprometer com seu trabalho e não hesita em trabalhar
horas extras sempre que julgar necessário, sempre
dentro dos limites legais, naturalmente. A legislação
trabalhista taiwanesa é comparável à nossa e as restrições aplicáveis nesse contexto são as mesmas.
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A nova linha de montagem nos permite aumentar
nossa capacidade de produção, uma vez que, com ela,
buscamos o mesmo princípio de produção enxuta
que nos outros locais de produção.
Taichung está no coração da indústria de máquinas-ferramenta asiáticas, no coração de nossas atividades e de nosso conhecimento. Ao projetar nossas
máquinas de A a Z em Taichung, estamos confiando
na vantagem da proximidade e promovendo ainda
mais nosso crescimento a nível global. Nós acreditamos que esta é a fusão perfeita entre motivação
asiática e o desempenho suíço.

Seguindo esses parâmetros básicos, planejamos
melhorar ainda mais nosso desempenho. Queremos
impulsionar nosso crescimento e planejamos produzir cerca de 200 máquinas em Taichung em 2019.
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