
Usina Hidroelétrica Belo Monte

Estádio Arena Natal
(Copa do Mundo 2014)

Estádio Fonte Nova (Copa do Mundo 2014)

Fábrica da Brasil Kirin (Schincariol)

Metrô Cidade de Salvador

Metrô Cidade do Rio de Janeiro

Complexo Residencial Ilha Pura
Parque Olímpico Rio 2016

Fábrica da BMW

Ponte Anita Garibaldi (Laguna)

Estádio Arena da Baixada
(Copa do Mundo 2014)

Usina Hidroelétrica de Jirau

Usina Hidroelétrica de Santo Antônio

Estádio Beira-Rio
(Copa do Mundo 2014)

Refinaria Abreu e Lima 
e Petroquímica SUAPE

Estádio Arena Pernambuco 
(Copa do Mundo 2014)

Reestruturação Manaíra
Shopping

Metrô Cidade de São Paulo

Hospital Sírio-Libanês
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Porto de Santos – Terminal CODESP

Autovia Rodoanel 

Edifício-Garagem do Aeroporto de Guarulhos

Estádio Arena Palestra

Estádio Arena Corinthians
(Copa do Mundo 2014)

hard.com.br 

Primeira fabricante 
brasileira de parafusos 

com certificação:

CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA REVENDA



MATRIZ – TRÊS GALPÕES COM MAIS DE 4000 M2

MODERNO PARQUE FABRIL
ESTOQUE DE PRODUTOS –

GRANDE GIRO DE ESTOQUE 

ESTRUTURA FÍSICA

ALGUNS EQUIPAMENTOS E TESTES QUE UTILIZAMOS NO
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E CONTROLE DE QUALIDADE:

• Ensaios de Salt Spray – Névoa Salina

• Ensaios Kesternich – Névoa de Dióxido de Enxofre SO2

• Medição da camada de revestimento anticorrosivo

• Controle de qualidade da borracha de EPDM 

(monômero de etileno-propileno-dieno)

• Teste de aderência de revestimento

• Furação (tempo, quantidade, capacidade)

• Torque de ruptura

• Ductibilidade (propriedade que representa o grau 

de deformação que um material suporta até o 

momento de sua ruptura)

• Teste de intemperismo acelerado

A estrutura do Grupo HARD demonstra os contínuos investimentos em tecnologia, inovação, qualidade e logística, 
refletindo a nossa preocupação com a satisfação de nossos clientes, funcionários, a comunidade e o meio ambiente.
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HARD: REFERÊNCIA NACIONAL NOS MERCADOS DE CONSTRUÇÃO METÁLICA E PRÉ-MOLDADOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, 
INDÚSTRIA DE MODELAÇÃO, PROTOTIPAGEM E FERRAMENTARIA

Líder no segmento de fixação para construções metá-
licas no Brasil, a HARD é especializada no desenvolvimen-
to, fabricação e comercialização de soluções inovadoras 
desde 1985, quando foi criada em Porto Alegre (RS). Com a 
rápida expansão de seus negócios, a empresa identificou 
a necessidade de ampliar sua estrutura, inaugurando uma 
nova filial Santa Catarina.

Em 2004, a matriz foi transferida para Joinville (SC) e 
sua atuação passou a abranger todo o território brasileiro, 

Soluções padronizadas em fixação, vedação, modelação e 
revestimentos especiais.

Desenvolver e comercializar soluções em fixação, vedação e 
modelação em todos os segmentos em que atuarmos.

• Buscar a eficiência de forma simples 
• Comprometimento 
• Empreendedorismo 
• Especialização 
• Sustentabilidade 
• Valorização e Reconhecimento das Pessoas 
• Inovação

NOSSO NEGÓCIO

NOSSA MISSÃO

NOSSOS VALORES

REVENDA

CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA
- Armazenagem 
- Cobertura e
   fechamento lateral 
- Construção Seca 
- Estrutura Metálica 
- Fachadas e Esquadrias 
- Fundação 
- Instalações Prediais 
- Pré-moldado

- Casa de Ferragens 
- Distribuidor 
- Home Center 
- Material de construção 
- Revenda Especializada

- Calçadista 
- Cerâmica
- Energia 
- Ferramentaria 
- Fundição 
- Manutenção, 
   Reparo e Operação (MRO) 
- Modelação e Prototipagem 
- Transportes

SOBRE A HARD

por meio do apoio de sua equipe de vendedores técnicos 
externos e representantes comerciais presentes em diver-
sas cidades, bem como uma equipe comercial interna.

 As linhas de produtos HARD estão de acordo com 
homologações internacionais. Sendo pioneira no Brasil a 
possuir a certificação FM Approved, em soluções para ma-
nutenção industrial (em bombas e válvulas) e na criação e 
desenvolvimento de placas de poliuretano.

PRINCÍPIOS E FUNDAMENTOS

MERCADOS DE ATUAÇÃO



A Hard é pioneira na conquista da rigorosa certificação FM Approved no 
Brasil, comprovando que seus produtos atendem às exigências do mercado 
mundial, passando por inspeções anuais e promovendo benefícios aos seus 
clientes, uma vez que os fixadores têm maior durabilidade e resistência mecânica 
diante dos esforços e danos que podem ser causados pela natureza.

FM Approved é uma certificação 
concedida  pe la  FM Approva ls , 
organização ligada a FM Global, que 
dispõe de laboratórios e equipe com 
mais de 1500 engenheiros aptos a testar 
e reproduzir os mais difíceis fenômenos 
meteorológicos, recriando ventos com 
força de furacão (258km/h) e testando 
as resistências dos materiais de 
construção, em particular os sistemas 
de cobertura.

Os testes realizados vão desde 
a verificação da amostra do produto 
em relação a seu desenho e/ou 
especificação até os controles de 
qualidade e instalação. Alguns dos 

A FM Global é uma companhia de seguros especializada na prevenção de sinistros patrimoniais por meio do uso da 
engenharia de prevenção de perdas. Fundada em 1835, a organização tem forte presença em mais de 130 países, e um terço 
das empresas presentes na publicação americana “Fortune 1000” são seus clientes.

Emitida por um órgão europeu 
independente, esta homologação segue 
as diretrizes do European Technical 
Approval e é classificada por opções, de 
1 a 12.

A organização que atesta a 
qualidade é a CE European Conformity. 
Todos os produtos que contêm a marca 
CE são reconhecidos internacionalmente 
e podem ser livremente comercializados 
nos países da Europa.

O Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) é um 
sistema de certificação internacional 
que abrange 143 países. Seu intuito 
é estimular que projetos, obras e 
operações de edificações valorizem a 
sustentabilidade.

Os produtos HARD passam pelo 
LEED Tested, que mede o nível de VOC 
(solventes orgânicos voláteis) existente 
em sua composição. A atenção com 
este detalhe garante que os Sistemas 
de Ancoragens Químicas e Selantes 
HARD possam ser utilizados em obras 
que contenham essa certificação.

A PRIMEIRA EMPRESA DE FIXADORES NO BRASIL COM 
CERTIFICAÇÃO FM APPROVED

O QUE É A CERTIFICAÇÃO FM APPROVED?

O QUE É A FM GLOBAL?

HOMOLOGADA PELA 
EUROPEAN TECHNICAL 
APPROVAL (ETA)

CERTIFICAÇÃO E
ORIENTAÇÃO AMBIENTAL 
LEED

QUALIDADE COMPROVADA

LEED Tested

requisitos do sistema de qualidade 
avaliados são: procedimentos para 
inspeção de recebimento de matéria-
prima e controle de qualidade de 
manufatura ,  documentação de 
engenharia, sistemas de medição, 
procedimentos para rastreabilidade e 
tratamento de anomalias.

A FM Approvals é reconhecida 
e respeitada em todo o mundo. Sua 
certificação FM Approved garante aos 
clientes que um produto ou serviço 
tenha sido rigorosamente testado e 
esteja em conformidade com os mais 
altos padrões nacionais e internacionais.

QUAL A VANTAGEM DE 
TER UM PRODUTO FM 

APPROVED NA SUA OBRA?

Melhor custo-benefício e ga-
rantia de que os produtos empre-
gados na obra possuem padrões de 
qualidade, critérios de segurança e 
desempenhos técnicos aprovados 
no mundo todo.

É indispensável, portanto, uma 
empresa observar, no momento 
das especificações dos projetos, 
que os custos com fixadores na 
obra são irrisórios se comparados 
aos prejuízos resultantes da dani-
ficação de máquinas, equipamen-
tos, estoques de matérias-primas e 
produtos acabados, causados pelo 
arrancamento da cobertura em 
uma tempestade ou vendaval.

Todos os produtos fabricados 
são submetidos a r igorosos 
testes  laborator ia is ,  com o 
objetivo de assegurar qualidade, 
segurança e durabilidade, sempre 
em conformidade com normas 
nacionais e internacionais.

O padrão de qualidade HARD 
já entregou aos clientes mais de um 
bilhão de fixadores para coberturas 
metálicas, sem nenhum defeito de 
corrosão registrado em seu histórico 
de alta credibilidade e satisfação.

1 BILHÃO DE FIXADORES 
VENDIDOS, ZERO DEFEITO



TESTE 2 LOTE-P
ILOTO

TESTE 1 PRODUTOS
PROJETO DE PRODUTOS

FABRICAÇÃO DO LOTE-P
ILOTO

O novo projeto passa por um 
profundo estudo 
mercadológico, que avalia 
minuciosamente as 
necessidades do cliente. 

PROJETO
DE PRODUTOS

A melhor execução do projeto depende 
também de matérias-primas de 
qualidade, garantindo a confiabilidade do 
processo de fabricação e a uniformidade 
do produto acabado.

FABRICAÇÃO
DO LOTE-PILOTO

Após o desenvolvimento, iniciam-se os 
testes, avaliando o correto funcionamento 
do produto.
Se for detectada a necessidade de ajustes, 
o projeto é revisto até que o funcionamento 
do produto seja perfeito.

TESTE 1
PROTÓTIPO

1

2

A HARD testa o produto em 
campo, com sua aplicação em 
situações reais, garantindo total 
conformidade com as normas 
que o regem.

TESTE 2
LOTE PILOTO

4

3

EQUIPE COMERCIAL
TESTE 3 CONTROLE DE

QUALIDADE

PRODUÇÃO EM LARGA ESCALA

ESTOQUE

Com o processo 100% ajustado e 
assegurado, o produto entra em 
linha de produção.

PRODUÇÃO EM
LARGA ESCALA

Cada produto é estocado cuidadosamente, de 
acordo com as especificações de temperatura e 
condições de alojamento individuais, evitando 
danos que influenciem na sua utilização.

ESTOQUE

Controle para avaliar todos os parâmetros do produto, 
realizando testes de durabilidade e desempenho em 
todas as etapas da cadeia produtiva, como Câmara de 
Salt Spray, Câmara Kesternich, Câmara UV, etc. São 
mantidas contraprovas de todos os lotes aprovados, 
possibilitando 100% de rastreabilidade de cada produto.

TESTE 3
CONTROLE DE QUALIDADE

5

6

Para estarem aptos a auxiliar no 
diagnóstico e oferecer as melhores 
soluções para cada necessidade dos 
clientes, os profissionais da Hard 
passam por treinamentos técnicos e 
práticos sobre a aplicação do produto.

COMERCIAL 
E SUPORTE TÉCNICO

8

7

Todo o processo de produção da Hard, do desenvolvimento 
à fabricação, é acompanhado por profissionais qualificados, 
usa tecnologia de ponta e segue rigorosamente normas 
nacionais e internacionais, como ABNT, ASTM, DIN e ETAG.

PROCESSO DE QUALIDADE

Cada etapa é testada e revista quantas vezes forem 
necessárias, afinal, o padrão de qualidade, segurança 
e durabilidade precisa estar sempre de acordo com as 
necessidades e exigências do mercado.



CONHEÇA NOSSAS LINHAS DE PRODUTOS

• FIXADORES AUTOPERFURANTES

Utilizados na instalação de coberturas com telhas metálicas, policarbonato e fibra. 
Fixadores de alta performance, fornecidos nas configurações DURS (revestimento 
ECOSEAL®), SS-302 Cap (capa inox na cabeça) e ZAPHIR (fabricado em INOX 304), 
atendendo todos os níveis de corrosão que afetam a cobertura. São os únicos 
autoperfurantes com homologação FM Approved no Brasil.

• SISTEMAS DE VEDAÇÃO

A linha de selantes e adesivos HARD tem produtos à base de poliuretano, borracha 
butílica, selantes híbridos e tecnologias de última geração como MS Polymer®, que 
garante qualidade e longevidade nas aplicações. São utilizados para colagens e 
vedações em coberturas e estruturas metálicas, estruturas pré-fabricadas em 
concreto, construção civil e indústria.

• ANCORAGENS MECÂNICAS

A HARD trouxe ao Brasil um novo conceito em ancoragens mecânicas 
reconhecidas internacionalmente. Chumbador tipo parafuso, que lamina a rosca 
no concreto, alcançando desempenho superior comparado aos tradicionais. Esses 
sistemas inovadores de ancoragens são ideais para aumentar a produtividade e 
confiabilidade nos processos construtivos.

• SISTEMAS DE ANCORAGENS QUÍMICA

Sistema de adesivo estrutural, bicomponente, base epóxi e viniléster, garante 
resistência a altas cargas mecânicas e vibrações em ancoragens de barras roscadas 
e vergalhões em concreto. A variedade de produtos atende à necessidade de cada 
aplicação, incluindo o software de cálculo e dimensionamento de ancoragens Hard 
DesignFix – HDF, que simplifica o trabalho dos projetistas, respeitando normas 
nacionais e internacionais, gerando maior confiabilidade na aplicação.

SOFTWARE DE

D
IM

ENSIONAMENTO –
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D
F



• FIXADORES ESTRUTURAIS

Utilizados na montagem e união de estruturas metálicas, os fixadores estruturais 
da linha ASTM A325 e A307, com suas porcas e arruelas normatizados pela ASTM 
(American Society for Testing and Materials), garantem qualidade e segurança nas 
ligações estruturais.

• SISTEMAS DE PERFURAÇÃO

O Sistema de Perfuração da HARD foi desenvolvido para aumentar a produtividade 
nas obras de construção civil. No processo de instalação de ancoragens, o ponto 
mais crítico é a furação do material-base. Por isso, as brocas, perfuratrizes e coroas 
diamantadas da HARD têm maior durabilidade e melhor desempenho, perfurando 
mais rapidamente o concreto e o aço, contribuindo diretamente na redução de 
custos com mão de obra e no menor desgaste dos equipamentos.

• SISTEMAS DE FIXAÇÃO A GÁS

O sistema de fixação a gás da HARD foi projetado para alcançar máxima eficiência 
e desempenho, resultando na redução de tempo de aplicação, no menor desperdício 
de materiais e no menor desgaste físico dos operadores. O sistema é composto por 
ferramenta de fixação a gás, pinos, células de gás e acessórios, sendo amplamente 
utilizado na construção civil, fixação de Steel Deck, nas montagens de paredes e 
forros em Drywall, além de instalações elétricas e hidráulicas.

Amplamente utilizadas nos mais diversos segmentos industriais, como: 
eólica, aeroespacial, fundição, cerâmica, plásticos, modelação, ferramentaria e 
manutenção. Os sistemas bi e monocomponentes são confeccionados em resinas 
base poliuretano ou epóxi, nas formas líquida, em pasta ou em placas. Permitem a 
confecção de protótipos em tempo reduzido e a custos inferiores.

• RESINAS DE FERRAMENTARIA E
MODELAÇÃO, EPÓXIS E POLIURETÂNICAS



(47) 4009.7209       |       comercial@hard.com.br       |       hard.com.br
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PRESENÇA EM GRANDES PROJETOS
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