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A Bray foi construída por pessoas dedicadas que 
estabeleceram uma cultura sólida para fornecer 
consistentemente soluções de alta qualidade voltadas 
para o cliente com funcionários e parceiros que 
fornecem essas soluções para nossos clientes globais 
com foco em inovação e melhoria.

Como empresa global, a Bray orgulha-se de ter criado 
raízes regionais perto de nossos clientes. Nossas 
redes de pesquisa e desenvolvimento, fabricação e 
distribuição são estruturadas com o propósito de focar 
nos desafios específicos das indústrias e aplicações 
locais.

Desde 1986, a Bray fornece soluções de controle de 
fluxo para aplicações que exigem o mais alto grau de 
confiabilidade e continua a investir pesado em nossos 
centros de P&D em todo o mundo para impulsionar 
a inovação. Esse investimento no futuro promoveu 
a expansão de nosso portfólio de produtos para 
incluir uma ampla variedade de válvulas de controle e 
isolamento, atuação e controles inteligentes. 

A reputação de excelência da Bray vem da criação de 
produtos de valor e qualidade superiores, oferecendo 
atendimento personalizado ao cliente e entrega no 
prazo. Um item fundamental de nossas operações, 
nossa linha de produtos totalmente integrada é 
projetada para resolver os desafios do mundo real que 
nossos clientes enfrentam em muitos setores.

- CRAIG BROWN 
  PROPRIETÁRIO E CEO

PRESENÇA LOCAL INOVAÇÃO

Nossos maiores ativos são nossas 
pessoas — nossos funcionários, nossos 
clientes e nossos parceiros. A Bray tem 
um compromisso com as pessoas — 
empoderando nossos funcionários e 
confiando em nossos parceiros. Juntos, 
estamos atendendo nossos clientes e 
resolvendo problemas, inovando nossos 
produtos e focando consistentemente em 
qualidade e confiabilidade.”

PESSOAS PRESENÇA LOCAL

INOVAÇÃO SOLUÇÕES PARA CLIENTES

A BRAY TEM UM 
    COMPROMISSO
“

NOSSA HISTÓRIA

1986
A Bray Valves & 
Controls é 
fundada por 
Craig C. Brown e 
Frank J. Raymond 
em Houston, 
Texas EUA

1988
Primeira subsidiária 
fundada na
Escócia

1996
Expansão
para
Alemanha

1999
Nova fábrica no 
Reino Unido

2003
Expansão para 
Brasil e China

2011
Nova
instalação de
P&D em  
Houston, 
Texas, EUA

2012

20141999

Expansão para
a Índia

Nova instalação 
de P&D em 
Chennai, 
Tamil Nadu,
ÍNDIA

2021
Novo armazém 
no Uruguai — 
aumentar o 
suporte regional 
para os mercados 
da LATAM

1987
Montagem e
teste da primeira 
válvula borboleta 
de produção 
própria

1988
Série 90/91  
Atuador 
Pneumático

1993
Série 22/23  
Válvula Borboleta 
PTFE

1996
Série 70
Electric Actuator 

Válvulas Borboleta 
HP McCannalok

2001
Série 52
Interface do 
Atuador
DeviceNet

2003
Série 92/93 
Atuador 
Pneumático 

2006
Série 6A 
Posicionador 
Digital

2009
Válvula
Borboleta 
Triexcêntrica
Tri Lok®

2011
Válvula Criogênica 
McCannalok

2022
Série 98EH
Atuador
Eletro-Hidráulico

2005
Nova instalação
de P&D em 
HangZhou, 
ZhenJiang, 
CHINA

2017 2018
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PESSOAS

NOSSOS FUNCIONÁRIOS

NOSSOS CLIENTES

NOSSOS PARCEIROS

O compromisso e a motivação de nosso pessoal é o 
que conduz a grandes ideias e ao progresso de nossas 
soluções. A Bray cria programas de treinamento 
técnico prático de alta qualidade para capacitar nossos 
funcionários a colaborar e desenvolver soluções criativas 
com integridade e excelência como um valor comum.

Confiança e confiabilidade são tão importantes em 
nossos relacionamentos quanto no projeto de nossos 
produtos. À medida que nossos clientes continuam a 
inovar os processos e mudar as demandas do produto, 
continuamos comprometidos a entender os desafios e 
fornecer a solução certa com foco em confiabilidade e 
desempenho. Essa parceria é a fórmula para inovação e 
alta qualidade.

Parcerias sólidas com objetivos comuns e 
compartilhamento de valores essenciais desempenham 
um papel importante para oferecer qualidade 
consistente e excelente atendimento ao cliente. O 
estreito alinhamento com nossos parceiros, como 
fornecedores e clientes, nos permite fornecer o nível 
esperado de qualidade, confiabilidade e disponibilidade 
de produtos.

Alcançar a Excelência 
Nunca é Fácil! O foco 
da Bray em excelência 
e integridade é mais do 
que apenas uma parte 
dos valores de nossa 
empresa — é nossa filosofia 
e nossa formar de operar. 
Este aspecto da nossa 
cultura — ser o melhor 
quando realmente importa 

— é o que nossos clientes 
esperam.”

“

NOSSO 
  COMPROMISSO COM 
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PRESENÇA 
             LOCAL

FUNCIONÁRIOS 
GLOBAIS

ÁREA DE 
FABRICAÇÃO

VENDAS E 
DISTRIBUIÇÃO

AMÉRICA DO NORTE 

AMÉRICA LATINA 

EUROPA

ÁSIA-PACÍFICO

137

2

4

1

850+
13400+

231300+

7200+

Instalação de P&D 
EUA

Toda empresa é local. 
Essa convicção nos levou a 
estabelecer nossa primeira subsidiária 
em 1988 — apenas dois anos após a 
fundação da Bray.”

“

47 mil m2 | 500 mil pés2

8 mil m2 | 83 mil pés2

75 mil m2 | 800 mil pés2

5 mil m2 | 50 mil pés2

Instalações Locais

Instalações Locais

Instalações Locais

Instalações Locais

Instalação de P&D 
ÍNDIA

Instalação de P&D 
CHINA

Houston,  
Texas,  
EUA

Willich,  
Renânia do Norte-Vestfália, 

ALEMANHA

Chennai,  
Tamil Nadu, 

ÍNDIA

HangZhou, 
ZhenJiang, 

CHINA

Dandenong 
South, Victoria, 

AUSTRÁLIA

 
PRESENÇA LOCAL
Redes de vendas e distribuição 
certificadas pela fábrica em mais de 40 
países estão disponíveis para prestar 
atendimento local. Nossa equipe 
conhece todos os produtos Bray e 
suas aplicações, oferecendo um nível 
incomparável de suporte ao cliente.

Nossas instalações de projeto e 
fabricação estão estrategicamente 
localizadas para garantir soluções 
personalizadas com prazos de entrega 
curtos — temos orgulho de operar mais 
de 135 mil m2(1,5 milhão de pés2) de 
instalações de fabricação aprovadas 
pela ISO.

 
FOCO REGIONAL

Nossa sede diversificada desenvolve 
e mantém processos padrão para 
instalações de engenharia e tecnologia, 
fabricação, montagem e teste em seis 
continentes, garantindo qualidade e 
confiabilidade consistentes do produto.

 
EMPRESA GLOBAL

NOSSO 
  COMPROMISSO COM 
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INOVAÇÃO

Propriedades 
do material

Otimização do 
desempenho

impressão 3D 
e prototipagem

Hidráulica, dinâmica 
de fluidos e fluxo

Metalurgia, 
revestimentos e 
elastômeros

Ciclo de vida 
dos produtos e 
componentes

Técnicas de 
fabricação

Análise de 
transferência 
de calor

Atuação, automação 
e controles

Eletrônica 
e iioT

Criogenia e outras 
aplicações especiais

Análise de 
elementos finitos

Como um líder inovador em tecnologia com 
recursos avançados de engenharia, pesquisa e 
desenvolvimento, a Bray se concentra em soluções 
de controle de fluxo integradas e otimizadas. 
Nossos centros de tecnologia internos simulam 
ambientes do mundo real onde podemos garantir 
os mais altos níveis de desempenho, qualidade e 
confiabilidade do produto.

Os procedimentos de engenharia estabelecidos 
incluem pesquisa, análise, testes e validação para:

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Somos apaixonados por qualidade. O programa de qualidade da 
Bray abrange todos os aspectos do processo de fabricação, desde 
a verificação inicial do material até a montagem, testes e envio do 
produto final. Garantimos que nossos produtos são projetados, 
fabricados e certificados de acordo com os requisitos mais rigorosos, 
proporcionando anos de operação confiável.  

Nossa equipe global mantém todos os procedimentos operacionais 
e instruções de trabalho do sistema de gestão da qualidade. A 
implementação em cada um de nossos locais inclui treinamento e 
compartilhamento de conhecimento para garantir consistência em 
âmbito global. Além disso, muitos dos membros de nossa equipe 
participam ativamente de organizações globais de padrões da 
indústria — como ISO, API, ASME, EN, DIN e MSS — para ajudar a 
desenvolver e atualizar padrões à medida que as indústrias evoluem.

QUALIDADE

Como empresa privada, a 
Bray é capaz de responder 
rapidamente e executar 
com agilidade à medida 
que reinvestimos em nossos 
produtos e soluções.”

“

NOSSO 
  COMPROMISSO COM 
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SOLUÇÕES  
   PARA CLIENTES

FARMACÊUTICA E 
BIOTECNOLOGIA

VÁLVULAS DE CONTROLEVÁLVULAS DE ISOLAMENTO

ATUAÇÃO ACESSÓRIOS DE CONTROLE

QUÍMICA E PETROQUÍMICA HVAC (CLIMATIZAÇÃO)

ENERGIA

CONSTRUÇÃO NAVAL

AÇÚCAR E ETANOL ÁGUA E EFLUENTES

DATA CENTERS

SEMICONDUTOR

PAPEL E CELULOSE PETRÓLEO E GÁS

MINERAÇÃO E METAIS

AMRESIST BRAY BRAY COMMERCIAL

ULTRAFLOSLURRYTUFF

FLOW-TEK

KUGELHAHN MÜLLER RITE

Por meio de inovação contínua, crescimento orgânico e aquisições, a Bray tornou-se 
líder na fabricação de válvulas industriais, atuadores e controles oferecidos em nosso 
portfólio de marcas.

Sabemos que o sucesso de nossos clientes é fundamental 
para o nosso sucesso. Como parte de nossos valores 
fundamentais, estamos atentos às necessidades individuais 
de nossos clientes. Nós projetamos, construímos, testamos 
e fornecemos uma variedade de soluções de controle de 
fluxo inovadoras focadas em aprimorar o desempenho, a 
produtividade e a confiabilidade de nossos clientes.”

“

NOSSO 
  COMPROMISSO COM 



COM SEU 
    FUTURO

HEADQUARTERS 
BRAY INTERNATIONAL, INC.
13333 Westland East Blvd. | Houston, Texas 77041 | USA
+1 281.894.5454 | bray.com

A BRAY TEM UM 
     COMPROMISSO
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ACESSE O SITE BRAY.COM PARA SABER MAIS SOBRE 
OS PRODUTOS E LOCAIS DA BRAY PERTO DE VOCÊ.
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