A ORIGEM DA BHB - SISTEMAS DE CONTROLO E MEDIDA
A BHB – Sistemas de Controlo e Medida teve a sua génese em 1997 com a missão de fornecer soluções à
medida dos desejos dos Clientes nas áreas de Análise de Gases, de Instrumentação Industrial e Manutenção
Industrial. Reunindo o know-how e a experiência adquirida enquanto quadros do Departamento de
Instrumentação da AEG Portuguesa, os três sócios fundadores realizaram um MBO e fundaram a BHB, à data
sigla para os dois fabricantes representados em exclusivo para o mercado nacional, a Bailey e a
Hartmann&Braun.
Investindo na inovação e eﬁcácia das soluções e serviços prestados (incorporando uma forte componente
tecnológica, em parceria com as empresas representadas) a BHB desde cedo alcançou uma posição de
liderança de mercado. Apostando numa oferta de elevado valor acrescentado – o projecto integrado, que
denominou de «chave-na-mão» – aliou as valências técnicas ao abrangente conhecimento do mercado,
propondo uma oferta global que contemplava o projecto, o fornecimento, a montagem, a colocação em serviço
e a assistência pós-venda de soluções de equipamento de instrumentação industrial e análise de gases.
Reforçando a sua organização e mantendo um contínuo investimento na formação dos seus colaboradores, a
diversiﬁcação do portfólio de negócios foi a resposta às necessidades latentes do mercado. Desta forma,
apesar de ter iniciado a actividade nos ramos da Analítica e da Instrumentação, a empresa diversiﬁcou o modelo
de negócio para outros sectores, nomeadamente a Monitorização da Qualidade do Ar, a Monitorização de
Ruído, a Alimentação Secundária (AC/DC) e o Digital Signage.
Para que este desenvolvimento fosse sustentável, a BHB fez crescer igualmente o seu portfólio de
representações exclusivas para o mercado nacional, associando marcas multinacionais líderes de mercado a
empresas nacionais e internacionais com larga margem de progressão.
Face às vicissitudes do segmento industrial em Portugal e perante o quadro económico dos últimos anos, a
internacionalização dos negócios foi essencial para o crescimento orgânico da empresa, tendo a
internacionalização sido desde cedo considerada um pilar estratégico do modelo de negócio.
Desta forma, a BHB acompanhou os grandes grupos industriais nacionais na sua abertura internacional
(nomeadamente a CIMPOR, a SECIL e a EDP) e passados mais de quinze anos de existência, opera em diversos
mercados como Espanha, França, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Hungria, Marrocos, Tunísia, Egipto,
Moçambique, Brasil, Grécia ou Chipre.
O desenvolvimento de actividades de I&D e das redes de conhecimento foi outro pilar estratégico do modelo
de desenvolvimento do negócio. De facto, desde a sua génese a BHB participa no processo de I&D das suas
representadas, sendo frequentemente solicitada para testar protótipos e frequentar seminários com os
elementos de I&D dos seus parceiros. Actualmente, a BHB é associada da COTEC (Associação Empresarial para
a Inovação), o que evidencia claramente a sua dinâmica e orientação para o desenvolvimento e inovação de
soluções.
A constante evolução da empresa conduziu-a à implementação de um sistema de gestão da qualidade de
acordo com o referencial internacional ISO 9001. Face às crescentes obrigações no domínio do ambiente e
segurança, adoptou um sistema integrado de gestão, certiﬁcado por entidade externa, de acordo com os
referenciais NP EN ISO 9001:2008 (Qualidade), NP EN ISO 14001:2004 (Ambiente) e OHSAS 18001:2007
(Segurança, Higiene e Saúde).
Estaremos sempre disponíveis e teremos o maior prazer em partilhar consigo mais informações sobre o nosso
percurso e a nossa experiência de mais de quinze anos.
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