


• Maior fabricante nacional de cabos de energia e especiais no Brasil:  

referência em qualidade e atendimento

• Expertise no desenvolvimento de soluções customizadas para as 

necessidades de seus clientes ( “solution provider”)

•15 mil diferentes construções de cabos elétricos até 35 kV

• Líder no fornecimento de cabos de bateria para veículos pesados  (“trucks 

and buses”).

• Empresa nacional, reconhecida como a Número 1 em Responsabilidade 

Social pela “As Melhores da Dinheiro 2010”  e Melhor Empresa do Setor 

Eletroeletrônico em 2007 pela Revista Exame. 



•Unidade Industrial  com 30 mil m² em Santa Branca, escritórios em 

São Bernardo do Campo/SP e Porto Alegre/RS e estruturas de 

atendimento comercial nas principais capitais.

• Sistema de Gestão da Qualidade focada na Melhoria Contínua de 

produtos e processos: ISO 9001/2008.

• Segmento Automotivo: ISO/TS 16949 - 3ª edição e ISO 19000

• Certificado de Preservação Ambiental



• Linhas de condutores elétricos certificadas pelo INMETRO, através do 

“Bureau Veritas Certification” e outras sociedades classificadoras 

internacionais:

BV - Bureau Veritas 

DNV - Det Norske Veritas

• Primeira empresa nacional a obter o “Baumuster” da Volkswagen, 

qualificada  para fornecer cabos automotivos para a montagem de 

chicotes elétricos em nível mundial.



Cabos até 46 kV com as mais diversas 

variações  construtivas: isolação, 

cobertura, armação e blindagem: para 

atender às necessidades dos clientes

Cabos de Controle:

Com ou sem blindagem metálica:

Fita ou trança de cobre; fita de 

alumínio-poliester



Cabos de Instrumentação

Blindagem em alumínio poliester 

contra interferências eletromagnéticas

Cabos para uso naval e em 

plataformas petrolíferas: potência, 

controle e instrumentação. 

Certificação DNV e BV



Cabos para uso móvel

Extra flexíveis, baixa e média 

tensão

Cabos em Alumínio

ACSR, ASC, AAAC,

Cabos multiplexados e anti-

tracking



• Cabos de bateria para indústria automotiva: veículos leves e 

pesados.

• Cabos de bateria positivos e negativo, cordoalhas de aterramento 

.. Cordoalhas flexíveis.

• Expertise no desenvolvimento e aprovação de conjuntos, 

..subconjuntos e cabos isolados em Silicone, XLPE, PUR, PVC, ..

..EPDM, neoprene e outros.



Cabos de bateria negativos para 

caminhões e ônibus

Clientes: MAN, Mercedes, Iveco, Ford

Cabos de bateria positivos para 

caminhões e ônibus

Clientes: MAN, Mercedes, Iveco, Ford



Automotivo - Principais clientes



• Presente em importantes projetos de expansão do parque industrial

brasileiro e nas obras de infraestrutura dos grandes segmentos que

movimentam a economia nacional: energia, cimento, papel, celulose,

mineração, siderurgia, petroquímica, petróleo, gás, refinarias, cogeração e

agroindústrias.

Ampla linha de cabos em cobre e alumínio com tensão até 35kV:

- Cabos de baixa e média tensão

- Cabos de controle e instrumentação

- Cabos navais e para plataformas petrolíferas

- Cabos de uso móvel

- Cabos de alumínio nu e isolado



Busca de soluções  em cabos para o mercado industrial



Para obras de infraestrutura e energia, atendemos diretamente ou 

fornecemos através de parceiros e integradores



• Geração de Energia Elétrica:

eólica, solar, PCH´s, hidrelétricas, 

Termoelétricas.

• Transmissão e Distribuição de 

Energia Elétrica

Mercados Atendidos

• Indústrias de Mineração, 

Siderurgia, Metalurgia, Cimento, 

Papel e Celulose



• Indústrias Químicas, Petroquímicas

Usinas de Açúcar e Álcool e 

outras eletrointensivas

• Petróleo e Gás e Construção Naval

Mercados Atendidos

• Transporte  Ferroviário e Metroviário 

• Infraestrutura: Aeroportos e Portos



• Fábrica às margens do Rio Paraíba do Sul

• Wirex preserva a natureza e a mata ciliar

• Exemplo para as empresas da região (Embraer)

• 2010 e 2011 - Selo Verde:

Destaque em Preservação Ambiental



• Wirex  está entre as melhores empresas do setor eletro-

eletrônico desde 2007, quando foi eleita a melhor em todo o 

Brasil  em seu segmento.

- Revista Exame 

- Revista “As Melhores da Dinheiro”

- Melhor em Governança Corporativa, Responsabilidade 

Social e Inovação e Qualidade



• Visão do Cliente - “entender para atender”

• Atendimento diferenciado

• Agilidade na resposta

• Mais de 15.000 projetos de cabos

• Solução em cabos de energia para as mais diversas  

..aplicações - “Solution Provider”






