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tências desenvolv idas na própr ia em-
presa, entre as quais o sistema de pro-
cessos Fischer, cujo objet ivo central é a 
melhor ia contínua. 

A Fischer Consult ing presta consul-
tor ia a pequenas e médias empresas, 
ent idades públicas e g randes empresas 
que procuram processos ot imizados e 
ef ic ientes, sempre no setor de f ixações.

FISCHER NO BRASIL
Há dois anos no comando da opera-

ção brasi leira da Fischer, Marcos Eller t 
já fez uma verdadeira revolução na em-
presa, que oferece soluções em f ixação 
para const rução c iv i l, indúst r ia e con-
sumidor f inal. O execut ivo mudou a es-
t ratég ia e o modelo do negócio, t rocou 
as lideranças, implementou novas áreas 
e t irou a empresa da rota da cr ise.

Subsidiár ia da empresa alemã, a 
Fischer Brasi l produz e dist r ibui itens, 
como buchas, chumbadores químicos e 
mecânicos, espumas, selantes, brocas e 
fer ramentas de f ixação a pólvora.

A VASTA GAMA DE 
PRODUTOS FISCHER

A gama de produtos vai desde sis-
temas químicos, passando por ancora-
gens em aço, até buchas de plást ico. 
Quer sejam f ixações para cargas pe-
sadas, ut i lizadas por prof issionais na 
const rução de túneis , pontes ou cen-
trais elét r icas, ou buchas para paredes 
e cav idades ut i lizadas na br icolagem: 
a Fischer tem uma solução adequada 
para cada problema de f ixação.

O portfólio de produtos abrange 
mais de 15 000 art igos. Estes incluem, 
entre outros, ancoragens dinâmicas 
para zonas sísmicas ou para edif íc ios 
sujeitos a g randes esforços dinâmicos, 
f ixações de proteção contra incêndios, 
s istemas de fachadas inovadores e o 
pr imeiro suporte especiais para siste-
mas de isolamento térmico compos-
tos, instalações sanitár ias, elét r icas e 
de AVAC (aquecimento, vent i lação e ar 
condic ionado) , adesivos, vedantes, es-
pumas e brocas comprovam a g rande 
var iedade dos sistemas de f ixação Fis-
cher localizado para v idro onde o or if í-
c io não t ranspassa o v idro. Uma vasta 
gama de parafusos, produtos.

Cabe aqui um testemunho pessoal 
de um teste de ar rancamento efetua-
do numa bucha química, onde foram 
obser vados os seguintes passos: (a) 
perfurou-se um or if íc io de aproxi-
madamente 100 mm de profundidade 
e pouco mais de 20 mm de diâmetro 
num bloco de concreto ut i lizando-se 

uma broca apropr iada; (b) inser iu-se 
a “bucha química” que estava cont ida 
em um tubo o qual cont inha dois com-
ponentes separados; (c) misturaram-se 
esses dois componentes com o própr io 
pino a ser f ixado que media aproxima-
damente 10 mm a 12 mm de diâmetro e 
150 mm de compr imento.

Aguardou-se 3 minutos para a re-
ação química dos dois componentes 
conforme especif icado na embalagem 
do produto.

Passado o tempo especif icado (3 
minutos) , inic iou-se o procedimento 
para o ar rancamento at ravés de um 
macaco hidráulico. O produto está es-
pecif icado para suportar 6 toneladas 
de força aplicada na linha perpendicu-
lar ao bloco de concreto.

Ao at ing ir a marca de 9 toneladas, 
houve o rompimento do aço tendo a 
bucha química suportado até 3 tone-
ladas a mais do especif icado. Como o 
pino de aço rompeu-se fora da área de 
engasgamento, não se pôde conhecer 
a medida da força máxima suportada 
pela bucha química, apenas compro-
vou-se que suporta mais do que 9 to-
neladas.

Há outra gama de produtos Fischer 
voltada à indúst r ia automobilíst ica, 
basicamente formada por produtos 
obt idos at ravés de máquinas injetoras 
de plást ico. Esses produtos são basi-
camente bocais de vent i lação, “porta 
t recos” e outros componentes mult i-
função.

A Fischertechnik produz uma linha 
de br inquedos educat ivos e que é com-
posta pr incipalmente de kits para mon-
tagem e também peças para montagem 
de equipamentos, inclusive até de uma 
impressora 3D.

Fischer Consult ing, outra empre-
sa do grupo presta assistência técnica 
em sistemas de f ixação para empresas 
de um modo geral (pequenas, médias, 
g randes, estatais etc. ) que procuram 
soluções para f ixação de fachadas, 
equipamentos e até est ruturas de al-
gum porte.

O sucesso do grupo Fischer é at r i-
buído por seu propr ietár io, Klaus Fis-
cher, pr incipalmente ao desenvolv i-
mento técnico e à assistência social, 
fatores intensamente proporcionados 
aos seus colaboradores.

* Rui A rruda Camargo é engenheiro 
consultor associado do Instituto de Enge-
nharia,  e diretor responsável pela REVISTA 
ENGENHARIA
E-mail:  ruicamargo@uol.com.br
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ENGENHARIA PARTICIPA DO 
“INTERNATIONAL MEDIA DAYS”, 

EM TUMLINGEN, ALEMANHA

REVISTA ENGENHARIA 
recebeu honroso con-
v ite para part ic ipar do 
“Internat ional Media 
Days” ocor r ido no iníc io 
de agosto nas pr incipais 

instalações da Fischer – Innovat ive So-
lut ions, em Tumlingen, uma aprazível 
c idade ao sul da Alemanha, que tem 
por cenár io a belíssima F loresta Negra.

Part ic iparam neste evento como 
conv idados uma delegação de jorna-
listas brasi leiros e outra composta por 
jornalistas portugueses.

APRESENTAÇÃO DO 
GRUPO FISCHER

A marca Fischer está atrelada, princi-
palmente entre nós no Brasil, às buchas 
de f ixação de parafusos em paredes de 
concreto/alvenaria. Este conceito é ver-
dadeiro quando nos referimos aos pri-
mórdios dessa empresa. Hoje em dia é 
mais bem caracterizada pela produção de 

sistemas de f ixação de um modo geral.
A Fischer foi fundada pelo inven-

tor da famosa bucha de nylon e atual-
mente é comandada pelo seu f i lho Mr. 
Klaus Fischer. É, portanto uma empresa 
t ipicamente familiar.

Apesar de a empresa gerar cerca de 
75% do seu volume de negócios fora da 
Alemanha, a base da geração de solu-
ções inovadoras aliada à or igem da fa-
mí lia Fischer e de muitos dos seus co-
laboradores na reg ião natal da F loresta 
Negra onde se situam as suas pr incipais 
instalações, são os fatores que formam 
a base para seu cresc imento mundial. 

O grupo de empresas Fischer, com 
sede em Waldachtal no norte da Flo-
resta Negra, na Alemanha, gerou ven-
das de 755 milhões de euros em 2016 
com uma equipe de 4 600 funcionár ios 
em todo o mundo. A empresa familiar 
está representada com 46 empresas em 
34 países, e exporta para mais de 100 
países. Incluem as quatro áreas de ne-

gócio: Sistemas de Fixação Fischer, Fis-
cher Automotive Systems, Fischertech-
nik e Fischer Consult ing. Os Sistemas de 
Fixação Fischer são líderes no mercado 
tecnológico, em áreas importantes da 
tecnologia de f ixação. A Fischer ofere-
ce produtos que asseguram perfeição 
técnica a uma vasta gama de clientes, 
desde clientes de br icolagem, a prof is-
sionais e parceiros-chave. A Fischer Au-
tomotive Systems produz peças de alta 
qualidade para o inter ior de automó-
veis. A empresa tem competência para 
atuar em processamento de plást icos. A 
Fischer Automotive Systems produz bo-
cais de ventilação, suportes para copos, 
compart imentos e componentes mult i-
funções. A Fischertechnik atua tanto no 
setor dos kits de construção como no 
setor dos br inquedos educativos. Como 
um dos últ imos produtores de br in-
quedos, a Fischertechnik desenvolve e 
produz exclusivamente na Alemanha. A 
Fischer Consult ing evoluiu das compe-

RUI ARRUDA CAMARGO*

Vista aérea das instalações industriais da Fischer na Alemanha
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