
Redes são sensíveis. 
Nós lhe ajudamos a protegê-las.





Quem somos
Ensuring the flow 

Nós ajudamos a operar redes de energia e sistemas no mundo todo de forma segura e sem falhas. Para isso  
provemos tecnologia de teste e medição de alta precisão. Na colaboração direta com os nossos clientes lançamos  
a pedra fundamental para desenvolvimentos inovadores. Operadores de centrais elétricas e operadores de rede, 
centrais municipais, bem como indústrias e empresas prestadoras de serviços em todo o mundo apostam em  
nossos produtos. Representantes em mais de 90 países garantem proximidade com os clientes.  

Nosso objetivo principal é: proteger de forma especial a infraestrutura dos nossos clientes através de nossas  
tecnologias.



Nossa gama de produtos

Óleos são utilizados para o isolamento de sistemas elétricos. Através do envelhe-
cimento e impurezas eles perdem suas propriedades isolantes e de refrigeração. 
Nossos equipamentos de teste são projetados até nos mínimos detalhes. Além disso, 
os nossos equipamentos convencem através da altíssima qualidade, confiabilidade  
e precisão – para a segurança e economia dos sistemas dos nossos clientes.

Teste de óleo isolante

Maiores informações podem ser encontradas na brochura de produto  
"Teste de óleo isolante" ou sob www.baur.eu/pt/testeoleoisolante

Falhas em redes de cabos são inevitáveis e geralmente dispendiosas. Elas requerem 
uma localização rápida e confiável. Nossos produtos proporcionam aos peritos o  
melhor suporte possível no campo e abrangem o processo de teste completo.

Localização de  
defeito de cabo

Maiores informações podem ser encontradas na brochura de produto 
"Localização de defeito de cabo" ou sob  
www.baur.eu/pt/localizacaodefeitoscabos



Para a localização de defeitos, teste e diagnóstico em redes de distribuição também 
são utilizados veículos de medição. Nós oferecemos diversos sistemas estruturados 
em design ergonômico para a instalação individual de equipamentos. Nossa experi-
ência de vários anos é aplicada no desenvolvimento de sistemas, os quais combinam 
habilmente a pré e pós-localização de defeitos, assim como o teste e diagnóstico.

Veículos para  
teste de cabos

Maiores informações podem ser encontradas na brochura  
do produto "Veículos para teste de cabos" ou sob  
www.baur.eu/pt/veiculostestecabos

Redes subterrâneas de cabos são caras. Por isso, conhecimentos com um máximo de 
precisão sobre o estado de segmentos de cabo tornam-se uma vantagem competi-
tiva. Nossa tecnologia de teste de cabos e de diagnóstico presta uma contribuição 
geradora de lucro comprovada e cobre de forma eficiente todas as necessidades 
importantes dos operadores de rede.

Testes e diagnóstico 
de cabos

Maiores informações podem ser encontradas na brochura  
de produto "Teste e diagnóstico de cabos" ou sob  
www.baur.eu/pt/testes&diagnostico



Nossas prestações de serviços
Serviço profissional que convence. No mundo todo.
Nossos peritos competentes estão à sua disposição a qualquer momento com o seu 
know-how e abrangentes serviços. 

Suporte técnico
O serviço de atendimento ao cliente BAUR presta toda a assessoria no caso de per-
guntas sobre equipamentos, software ou aplicações. O contato direto com engenhei-
ros de aplicação até o desenvolvimento garante um serviço profissional – no mundo 
todo e em todas as fases do ciclo de vida de um sistema.

Manutenção e reparo
A manutenção regular de equipamentos aumenta a sua vida útil. O nosso serviço 
abrange, além da sua manutenção, também o reparo correto após falhas ou danos. 

Calibração e medição
Os equipamentos de teste da BAUR convencem pela sua exatidão. A calibração anual 
assegura de forma sustentável a qualidade das medições. Nós assumimos a calibra-
ção e emitimos certificados de calibração, com base na norma EN 17025.

Cursos e treinamentos
Treinamos pessoal técnico para que estes possam utilizar os equipamentos de teste 
da BAUR de forma ideal desde o início. Os treinamentos ocorrem em nossos centros 
de treinamento ou, conforme desejado, também diretamente nos nossos clientes. 

Informações detalhadas sobre o nosso serviço e treinamentos 
podem ser encontrados sob www.baur.eu/pt/servico





O que nos  
caracteriza?
Para nós a inovação é vital. Nossa experiência de muitos 
anos e a nossa paixão pela tecnologia são a garantia de 
sucesso. 

A produção da BAUR está localizada em nossa sede em 
Sulz (Áustria). Atualmente aqui são produzidos mais 
de 120 diferentes equipamentos – de primeira mão. 
Colaboradores com alta competência técnica garantem 
o máximo em flexibilidade na produção e na realização 
de desejos individuais de clientes.

Através do constante aprimoramento tecnológico os 
nossos produtos são recomendados sempre novamen-
te. Nossa experiência de muitos anos é uma caracterís-
tica da qualidade. Assim sempre estivemos presentes 
num papel de liderança na criação de padrões interna-
cionais – e ainda o estamos hoje. Dessa forma, nossos 
clientes se beneficiam diariamente do nosso abrangen-
te know-how.

Os dados & fatos atuais sobre a BAUR 
podem ser encontrados sob  
www.baur.eu/pt/dados-fatos



"Como empresa de atuação internacional a BAUR com-
promete-se ao cumprimento das diretrizes reconheci-
das internacionalmente para práticas comerciais leais 
no âmbito da sua atividade de negócio. Como empresa 
familiar com 70 anos de tradição queremos continuar 
a crescer com base nos princípios éticos e conduta leal. 
Concorrência leal, elevados padrões de qualidade e 
eficiência na produção devem formar a pedra funda-
mental do nosso sucesso."

Markus Baur
Diretor executivo
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Do pioneiro ao líder de mercado – Marcos

1945  Fundação da empresa Physikalisch – Tech- 
nische Werkstätte em Sulz por Josef Baur

1950  Apresentação do primeiro equipamento por-
tátil de teste de cabos de alta tensão PGK (DC)

1951  Primeira participação na  
Feira da Indústria de Hannover

1955  Equipamento para testes de óleo de ruptura 
dielétrica de 60 kV PGO

1960  Equipamento totalmente automático para 
testes de óleo PGO A com 90 kV

1969  Primeiro veículo para teste de cabos para baixa 
tensão e média tensão

1978  O Eng. Martin Baur assume a gerência da 
empresa. Com o mesmo espírito pioneiro que 
o seu pai, ele continua expandindo a liderança 
de mercado da empresa mundialmente reno-
mada.

1983  Construção de um campo de provas  
para pesquisa e desenvolvimento

1984  Mais de 3000 equipamentos de teste de cabos 
de alta tensão (PGK) fornecidos em todo o 
mundo

1987  Ponte de medição de fator de dissipação para 
óleos isolantes DIELTEST DTL; Sistema compac-
to de localização de defeito de cabo SYSCOM-
PACT; instalação de teste de cabos para cabos 
de média tensão

1988  Gerador de teste de cabos de alta tensão com 
0,1 Hz

1990  Equipamento automático de localização  
de defeitos, com apoio de computador  
ECHOMETER IRG 300

1991  Sistema de diagnóstico de cabos com 0,1 Hz 
senoidal com medição de fator de dissipação 
PHG TD

1994  Equipamento portátil totalmente automático 
para testes de óleo DPA

1997  Sistema de baixa tensão STG; 
a BAUR vence a comparação de todos os  
sistemas de diagnóstico de cabos na Alemanha

A BAUR representa uma história empresarial dinâmica. O que há 70 anos iniciou como uma pequena empresa familiar,  
hoje é uma das empresas líderes na área da tecnologia de teste e de medição.
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1998  Barco de localização de defeito de cabo, Vene-
za, Itália

1999  Sistema de diagnóstico VLF com tan δ e medi-
ção de descarga parcial PHG TD/PD

2001  19 veículos para teste de cabos com a mais 
moderna técnica para a companhia de eletrici-
dade síria

2002  80 colaboradores, 60 representantes, filiais na 
Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha e EUA

2003  Fundação de um escritório regional de vendas 
no Brasil; BAUR Alemanha, mudança da filial 
para Grevenbroich

2004  Premiação "Austria Leading Company"; 
Conclusão da construção de expansão

2005  Premiação com o Prêmio de Exportação em 
2005 na categoria Indústria e Comércio; fun-
dação da BAUR France

2006  Fundação da BAUR Brasil

2007  Premiação  
"Melhor empresa familiar de Vorarlberg"

2008  Premiação "Great place to work"; 
Markus Baur assume a responsabilidade pelos 
recursos humanos

2009  O engenheiro Gerd Kupper é nomeado CEO 
da companhia; implantação de um conselho 
consultivo

2010  Sistema de diagnóstico de cabos com 0,1 Hz senoi-
dal com medição de fator de dissipação frida TD

2011 Durante a estratégia de crescimento  
 a "Vila de contêineres" é habitada.

2012  100 anos de Josef BAUR em 24-3-2012  
publicação do livro "45.000 volts de entusiasmo"

2013  A BAUR emprega 140 colaboradores na  
localidade Sulz, 200 a nível mundial.

2014  Markus Baur assume a direção da empresa
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A BAUR como empregador
A interação mútua é de extrema importância para nós e é vivenciada dia a dia.  
Confiança, estima e um espírito de equipe acentuado são a base do nosso ambiente 
de trabalho construtivo. 



Nas vendas em nível mundial, na pesquisa e desenvolvimento, em nossa produção 
flexível com excelente integração vertical, assim como na administração, propor-
cionamos moderníssimos locais de trabalho para técnicos e especialistas altamente 
qualificados. Com modelos de expediente flexível possibilitamos conciliar de forma 
ideal a família e a profissão.

Nosso objetivo é estar sempre um passo adiante. Com ofertas de aprimoramento 
interno e externo são despertados potenciais e, consequentemente, constantemente 
evoluídas nossas habilidades. Ofertas de aprimoramento e modelos de expediente 
interessantes, assim como moderníssimos locais de trabalho em um ambiente cultural 
e regionalmente atrativo enriquecem o trabalho. Na oficina de aprendizagem espe-
cialmente criada na localidade em Sulz, formamos continuamente até 20 aprendizes.

Ofertas atuais de emprego podem ser encontradas sob 
www.baur.eu/pt/carreira

Empresa excelente

2000: Certificado Ökoprofit; Gestão da Qualidade segundo a EN ISO 9001 bem como  
 IQ-Net 
2004: Austrian Leading Company
2005: Prêmio de exportação do estado de Vorarlberg
2006: Empresa de ensino excepcional
2007: Melhor empresa familiar de Vorarlberg
2008: Great place to work
2013: Premiação do estado de Vorarlberg como empresa amiga da família, premiação 

da Câmara de Comércio austríaca como campeão mundial de nicho PME



Nossos valores

Realizamos desempenhos máximos porque temos o mesmo alvo. Construímos sobre as nossas experiências e criamos soluções confiáveis.

sólidaunidos

Na BAUR trabalhamos juntos para alcançarmos nossos objetivos mútuos. A base para esta cooperação é formada pelos nossos  
valores, que cresceram por décadas em nossa empresa. Estes valores descrevem a maneira como falamos e tratamos uns com os outros  
no dia a dia, como atendemos nossos clientes e nos comportamos dentro e fora da organização. Confiamos nessas raízes e valores.



Aproveitamos objetivamente novas oportunidades. Esta é a nossa motivação. Através de afirmativas precisas possibilitamos atitudes profissionais e  
resultados confiáveis.

aberto preciso





Nós nos engajamos
Como empresa temos uma alta responsabilidade social. Por isso não apenas cumpri-
mos com as obrigações legais, mas nos engajamos, além disso, em assuntos ecoló-
gicos bem como sociais e apoiamos atividades para a integração de pessoas com 
necessidades especiais.

Com o BAUR BEYOND, nós como empresa, damos nossa parcela de contribuição 
à responsabilidade social. Nossa empresa abrange o patrocínio de agremiações e 
instituições de ensino, a ajuda humanitária imediata em caso de catástrofes e o apoio 
de projetos sociais sustentáveis. Com isso queremos possibilitar um bom futuro às 
crianças e jovens do nosso planeta.

Descubra mais sobre os projetos que apoiamos sob  
www.baur.eu/pt/beyond



Moscow

BAUR Sulz
Headquarters 

London

Paris

Düsseldorf

BAUR. Globally on site. 

Barcelona

São Paulo

 Hong Kong

BAUR Hong Kong 
(Representative Office) 
Room 1001, 10/F Omega Plaza
32 - 34 A, Dundas Street 
Mong Kok, Kowloon  
Hong Kong
Tel.: +852 2780 9029 
Fax.: +852 2780 9039
office.hongkong@baur.at

BAUR perto de você

BAUR Sulz  
(Sede) 
Raiffeisenstr. 8,
A-6832 Sulz
Tel.: +43 5522 4941-0
Tel.: +43 5522 4941-111
headoffice@baur.at
www.baur.at

BAUR Deutschland
(Alemanha)
Friedrich-Bergius-Strasse 12 
41516 Grevenbroich 
Alemanha
Tel.: +49 2181 2979 0  
Fax.: +49 2181 2979 10
vertrieb@baur-germany.de 
www.baur-germany.de

Seja informações aprofundadas ou 
consultoria competente –  
entre em contato conosco sob  
www.baur.eu/pt/contato

BAUR Test Equipment Ltd.
(Grã-Bretanha) 
C1 Connaught Business Centre 
49 Imperial Way 
Croydon | Surrey | CR0 4RR  
Grã-Bretanha
Tel.: +44 20 8661 0957
sales@baurtest.com
www.baurtest.com

BAUR France Sarl  
(França) 
160, Rue Hélène Boucher
69140 Rillieux-la-Pape  
França
Tel.: +33 (0) 170 701 045 
Fax.: +33 (0) 172 718 485
info@france.baur.at

Martin Baur S.A.  
(Espanha) 
Carrer del Torrent  
d’en Negre 1 | local 8C 
08970 Sant Joan Despí 
Barcelona
Espanha
Tel.: +34 932 046 815
Fax.: +34 932 054 768
martinbaur@martinbaur.es
www.martinbaur.es

BAUR do Brasil  
(Brasil) 
Rua Dr. César, 530
Sala 1402
02013-002 São Paulo
Brasil
Tel.: +55 (11) 297 252 72
Fax.: +55 (11) 297 252 72
atendimento@baurdobrasil.com.br

Para a BAUR um relacionamento com o cliente significa um relaciona-
mento pessoal. Como líder de mercado na manutenção e conservação  
de sistemas de distribuição elétrica e seus presentes em mais de 90 
países do mundo através de filiais e representantes.
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Paixão pela tecnologia –  
para um futuro seguro
Há décadas a BAUR revoluciona a tecnologia de teste de alta tensão e de medição com inovações decisivas.  
Com os nossos produtos e prestações de serviços garantimos a qualidade de sistemas elétricos e materiais  
isolantes para o fornecimento de energia no mundo todo. www.baur.eu
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