«Para produzir as nossas máquinas,
combinamos a paixão e criatividade brasileira com a precisão
suíça tradicional, alta qualidade e
eficiência.»
RAFAEL BOTTÓS
CEO, Welle Laser Technology

HISTÓRIA DE SUCESSO DA
WELLE LASER TECHNOLOGY
O conceito omnipresente da eficiência e competitividade na Suíça
A Welle Laser Technology foi fundada em 2008 e é uma empresa brasileira inovadora ativa
em maquinaria e tecnologia de precisão focada no desenvolvimento de soluções baseadas na
tecnologia laser. Nos últimos anos, a empresa registou um crescimento estável tanto no mercado
nacional como internacional. O seu sucesso levou a uma necessidade de expansão para a
Europa. Após muitas diligências devidas e visitas a vários cantões, instalações bem como
potenciais parceiros e institutos de investigação, Rafael Bottós, CEO da Welle Laser Technology
decidiu estabelecer a sua primeira sede europeia em Bienna no cantão de Berna. O projeto
foi concluído em junho de 2015 e a nova instalação foi denominada de GRBS Technologies
segundo os irmãos fundadores, Gabriel e Rafael Bottós.
Um motivo crucial para a escolha da cidade bilíngue Bienna foi certamente o padrão de qualidade internacional suíço na indústria de precisão. Por outro lado, o CEO procura a fabricação
de máquinas de laser de alta qualidade «para se tornar ainda mais competitivo e eficiente. A
Suíça demonstra ser a localização ideal porque este conceito está em todo o lado». A posição
central da Suíça na europa e a sua proximidade dos principais centros industriais também
desempenharam um papel importante na decisão da instalação em Bienna.
Uma combinação da criatividade brasileira e dos padrões suíços
Rafael Bottós e o seu irmão contactaram o Swiss Business Hub (SBH) em São Paulo, o representante da agência suíça de incentivo ao comércio e investimento Switzerland Global
Enterprise (S-GE), o qual lhes deu uma visão global da paisagem econômica e dos ecossistemas
industriais diferentes na Suíça. O processo de iniciação conduzido por grupos locais diferentes
e a promoção econômica do cantão de Berna foi muito regular e eficiente, segundo Rafael
Bottós. «Entendemos os requisitos rapidamente e o apoio amplo durante as diferentes fases.»
O CEO brasileiro vê um futuro brilhante para a sua empresa inovadora de tecnologia laser.
«Queremos continuar a ampliar as nossas instalações de forma a colocar a I&D e a produção
próximo das funções de distribuição e administração. Graças à combinação da nossa paixão
e criatividade brasileira com precisão suíça tradicional, alta qualidade e eficiência, estamos
bastante confiantes sobre as nossas próximas etapas na Suíça.»
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