
 

about PROTEC_PT_1444.docx 

PROTEC 

WELDING PERFORMANCE FLUIDS 

Inovação. Sustentabilidade. 

Conseguir aumentar o potencial no processamento de metais através de soluções inteligentes - é este o tema central da 

PROTEC. As soluções inovadoras são elaboradas de modo a garantirem a sustentabilidade, tanto a nível de segurança 

como a nível ambiental.  

Os produtos são desenvolvidos em colaboração directa com os principais utilizadores das respectivas áreas, garantindo 

assim soluções perfeitas e orientadas para a prática. A PROTEC, uma empresa familiar, é sinónimo de confiança e fiabilid-

ade.  

 

A PROTEC desenvolve e comercializa fluidos biotecnológicos para três áreas de aplicação: soldadura, corte a laser, 

processamento de arames.  

o No que diz respeito à soldadura, a PROTEC garante uma protecção de qualidade para as superfícies, contra salpicos de 
metal quente – para garantir superfícies com a máxima qualidade e revestimentos com resultados perfeitos em peças 
soldadas. 

o Em relação ao corte a laser, as superfícies de chapas e de tubos ficam protegidas contra salpicos e escórias resultantes 
do processo de corte, aumentando assim a produtividade e a qualidade. 

o Na terceira área de aplicação, a PROTEC oferece fluidos para a limpeza profunda e o revestimento de arames. Assim, 
garante-se um processamento perfeito. A área de aplicação mais importante deste produtos PROTEC WLS (Wire Lubrica-
tion System) é o tratamento de eléctrodos de arame, podendo resultar em processos de soldadura significativamente mel-
hores e mais estáveis. 

o  

Há mais de 15 anos que a PROTEC comercializa os seus produtos com sucesso a nível internacional: em toda a Europa, in-

cluindo a Rússia, no Médio Oriente, na América Latina, na África do Sul e na Austrália. Parceiros comerciais das áreas de tecnolo-

gia de soldadura e de superfícies garantem o contacto com o cliente, mesmo em mercados longínquos. Os fluidos PROTEC são 

produzidos exclusivamente na Áustria.  

 

A elevada qualidade dos fluidos PROTEC reflecte-se no excelente círculo de clientes. A lista dos clientes abrange vários sec-

tores, desde a indústria automóvel e construção de veículos, passando por maquinaria agrícola, máquinas de construção, 

construção de guindastes, energia eólica, tecnologias offshore, construção de navios, construção de instalações, até à construção 

de aço em geral. Entre estes, a PROTEC conta com clientes de renome: Audi, BMW, Mercedes, ZF Sachs, Benteler, Claas, 

MAN, Siemens, Liebherr, Komatsu, Unger Steel, etc. 
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DADOS E FACTOS 

Empresa: PROTEC Trading GmbH  

Ano de fundação: 1996  

Sede da empresa: Salzburgo, ÁUSTRIA  

Proprietários: Paul Hoffmann, Hans Hoffmann  

Administração: Paul Hoffmann  

Estrutura comercial: Parceiros comerciais em mais de 40 países 

Plano de negócios: 

Desenvolvimento, produção e comercialização de produtos químicos para tecnologias de 

acabamento de superfícies na indústria de processamento de metais, optimização de 

processos de solda e corte  

Inovação comprovada: Inúmeras patentes de produtos (fluidos bioquímicos), processos e técnicas de aplicação  

Certificado de qualidade: ISO 9001:2008 

MISSÃO PROTEC 

o Inovações na tecnologia de acabamento de superfícies com produtos feitos de matérias-primas renováveis 

o Melhoramento da qualidade de superfícies e segurança de processo 

o Oferecer os nossos conhecimentos para soluções completas optimizadas 

o Sustentabilidade, compatibilidade ambiental e tecnologias seguras 

o Parcerias estáveis com clientes, revendedores e fornecedores 
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ADMINISTRAÇÃO 

DIRECÇÃO 

Desde 2007 que o Eng. Paul Hoffmann, filho do fundador, lidera a segunda geração da PROTEC, uma empresa familiar. Desde que 

nasceu, o seu pai transmitiu-lhe a paixão pela tecnologia.  

Paul Hoffmann é licenciado em Engenharia Industrial e Gestão, com uma experiência em empresas nacionais e internacionais de 

vários tamanhos e de vários ramos.  

O seu desejo pessoal é encarar os processos dos clientes com paixão e optimizá-los com soluções inovadoras e sustentáveis da 

PROTEC. Paul Hoffmann comenta: "A PROTEC tem produtos inovadores. O sucesso baseia-se num trabalho em parceria com 

clientes, revendedores e fornecedores. Estas parcerias são a prioridade para todos os funcionários da PROTEC. A estabilidade e a 

fiabilidade são as nossas principais premissas", diz Paul Hoffmann. 

DIRECÇÃO TÉCNICA 

Hans Hoffmann, inventor e fundador da PROTEC, concentra-se agora na investigação e no desenvolvimento de produtos.  

Décadas de experiência no ramo da tecnologia de soldadura, excelentes conhecimentos técnicos e a sua incansável capacidade de 

invenção, fizeram-no inventar soluções e produtos geniais, e melhorar os processos. A prova são as inúmeras patentes concedidas 

à PROTEC.  

Hans Hoffmann foi distinguido com a Medalha Kaplan pelas suas invenções.  

"Para mim, inventar significa procurar e encontrar. Sei que há milhares de utilizadores que querem algo melhor. Nós identificamos 

estes desejos e, juntamente com os utilizadores, desenvolvemos novas soluções para a prática", explica Hans Hoffmann. 

 

http://protec.dev01.pixelart.at/pt/empresa/administracao/

