
A sua visão. A nossa experiência. A parceria perfeita.

Soluções para Projetos EPC
Resultados claramente superiores



Algumas soluções são mais 
claras do que outras

N O S S A  H I S T Ó R I A

MAIS DE 75 ANOS

V A L O R  D O S  P R O J E T O S

US$ 13,5 BILHÕES
P A Í S E S

47

P R O J E T O S

MAIS DE 2.100

L I N H A S  D E  
P R O C E S S O

MAIS DE 300

Há 75 anos que a HFT tem vindo a desenvolver sua reputação como líder em EPC na indústria global de 

vidro. Quer seja uma fábrica de vidro nova em um canto distante do globo ou uma grande reconfiguração 

de instalações perto de nós, a HFT fornece de forma consistente soluções para projetos de qualidade, 

eficientes e inovadoras. Esse desempenho, além do nosso compromisso para com a satisfação do cliente, 

nos torna a escolha clara para levar seu próximo projeto do conceito à finalização.



TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA

INTEGRIDADE 

FLEXIBILIDADE 

INOVAÇÃO 

O nosso time
Um time de profissionais que oferecem soluções 
inovadoras com base em nossos pontos fortes 
e que promovem a sustentabilidade.

O pessoal da HFT moldou a empresa que somos hoje 
e representa uma parte integral do nosso sucesso. 
Os profissionais experientes em projetos da HFT são 
proficientes em todas as etapas do projeto. Quer sejam 
planejadores, analistas ou especialistas financeiros 
que moldam um estudo de viabilidade e um plano de 
desenvolvimento para seu projeto, um profissional 
experiente na parte comercial tornando as visões uma 
realidade, ou qualquer especialista nas disciplinas 
de engenharia, aquisição e suporte, uma coisa 
é consistente – o investimento da HFT em 
nosso time. 

O nosso compromisso de apoiar os clientes 
a longo prazo é reforçado por meio de 
programas de estágio e bolsas de estudo 
em várias universidades de ponta. A HFT 
está investindo no futuro, assim como 
no presente.



O legado da indústria de vidro 

da HFT, combinado com nossa 

experiência global em construção, 

permite que nossa equipe veja 

cada projeto como um todo, 

combinando os aspectos de 

canteiro de obras, a parte civil e 

os serviços públicos com a linha 

de processamento de vidro para 

fornecer uma solução abrangente 

e totalmente integrada.  

Serviços da HFT

SOLUÇÕES DE 
FINANCIAMENTO 

DESIGN E ENGENHARIA 

DESENVOLVIMENTO 
DE PROJETOS 

GESTÃO DE PROJETOS 



CONSTRUÇÃO

SUPORTE OPERACIONAL

APOIO DE EMERGÊNCIA

REPAROS A QUENTE

EPC

AUDITORIAS E 
MANUTENÇÃO



Estudos de 
viabilidade 

Dimensionamento 
de projetos

Desenvolvimento 
de orçamentos

Gestão de 
cronograma

Design 
conceptual



A HFT reúne todos os aspectos de um projeto em uma única solução, oferecendo estruturas de contrato 
de parceria totalmente transparentes, estabelecendo metas comuns e promovendo processos 
de tomada de decisão informados que conduzem a aprovações sequenciadas. Nossa equipe de 
profissionais experientes em vidro, juntamente com nossa experiência em canteiros de obras, área civil 
e de construção, significa que a HFT não para na linha de produção de vidro. As nossas soluções de 
EPC capturam todo o âmbito de um projeto, desde o início das escavações até a fabricação de vidro, 
promovendo um projeto totalmente integrado e coeso. 

Muito antes do início das escavações, a equipe de viabilidade e desenvolvimento da HFT trabalhará 
exaustivamente para fornecer os dados apropriados, recomendar layouts de construção e configuração 
da linha de produção para se alinhar com os objetivos do projeto. Após a produção inicial, a equipe de 
serviços técnicos da HFT fornecerá suporte durante os anos seguintes, assegurando que a vida útil, a 
eficiência e o valor dos ativos sejam maximizados.

Planejamento 
de execução

Engenharia
Construção e 

Instalação

Compras e 
Logística

Suporte 
contínuo

Comissionamento 



Planejamento 
de projetos

Coordenação 
de Projetos

Administração de 
orçamentos

Agendamento

Gestão de Projetos
A equipe de gestão de projetos da HFT é constituída por integradores experientes e, como tal, 

possuem um histórico de sucesso na gestão de cronogramas e orçamentos. Trabalham com 

processos comprovados e repetíveis para proporcionar consistência na supervisão e nos controles 

do projeto.

Planejamento 
de execução 

Liderança de Projetos 

Contabilidade 
de custos





Passeio 
virtual

Design 3D+

Forno 

Rastreamento 
inteligente de 

recursos

Linha de 
produção 

Canteiro de 
obras, edifícios 

e serviços 
públicos

Design e Engenharia 
A equipe de engenharia da HFT utiliza a sua experiência combinada de mais de 500 anos em 

design com o software mais recente para oferecer soluções totalmente personalizadas que 

atendem até mesmo às demandas mais exigentes de qualidade e desempenho. Nossa equipe 

de design e engenharia vai maximizar o valor por meio de designs e processos eficientes, criando 

soluções elegantes para proporcionar um desempenho com o qual pode contar.





Execução
À medida que seu projeto segue o fluxo natural até a execução, as equipes internas da HFT 

trabalharão exaustivamente nos processos de aquisição, construção, instalação e comissionamento 

para cumprir nossa promessa de tornar a sua visão uma realidade. A HFT reunirá todos os ofícios, 

incluindo refratários, alvenaria, aço estrutural, civil e concreto, controles elétricos, mecânicos, 

tubulações e HVAC, em um único pacote coordenado. 

Gestão de segurança

Desenvolvimento do 
canteiro e civil

Compras e Logística

Instalação da linha de 
produção 

Contratação Geral

Edifícios 

Serviços públicos e 
infraestrutura 

Comissionamento, início 
de atividades e suporte 
à produção





Produção e Operações

Forno 
oxicombustível 
até 675 MTPD

Fornos 
com portas 
laterais até 
1000 MTPD

Tecnologia 
verde 

Forno com 
porta de 

extremidade 
até 550 MTPD

Garantias de 
Produção 

Monitoramento/
controle 
remoto 

Impulso 
elétrico 

Linha de 
produção

Sistemas 
de controle 
inteligente 

Fábrica de 
matéria-prima

As configurações da linha de produção da HFT incorporam inovações e tecnologia de ponta 

para alcançar desempenho e eficiência ideais, maximizando ao mesmo tempo a longevidade das 

instalações e do equipamento. Por meio de uma combinação de parcerias estratégicas de longo 

prazo, bem como de designs internos de fornos, banho de estanho e lehr, a HFT é a solução 

óbvia para a sua linha de produção desde a recepção e processamento de matéria-prima até à 

fundição, formação, recozimento, inspeção e embalagem.





Sustentabilidade 
Como pioneiros da tecnologia OxyFuel (oxicombustível), a HFT é sinônimo de estar na vanguarda 

da tecnologia verde. Aproveitando essa experiência, com foco principal em fornecer soluções 

verdes, a HFT pode criar e construir as instalações de fabricação mais eficientes e neutras em 

carbono para atender aos requisitos de emissões em constante evolução.

Descarbonização

Cumprimento 
das emissões

Calor e 
energia 

combinados

Energias 
renováveis

Tecnologia 
oxicombustível

Recuperação 
de calor 
residual





O ALCANCE GLOBAL DA HFT 

Reino Unido

St. Croix

McMurray, PA



China

Singapura

Filipinas



SEDE GLOBAL

3009 Washington Road • McMurray, PA 15317-3202 • EUA

ESCRITÓRIOS INTERNACIONAIS

Reino Unido | China | Singapura | Filipinas I St.Croix

www.hft.com 

info@hft.com

+1 724 941 9550

A sua visão. A nossa experiência. A parceria perfeita.

Mercados de vidro em todo o mundo
 Vidro Float Vidro para recipientes Fibra de vidro Utensílios de mesa

 Vidro farmacêutico Silicato de sódio Vidro especializado Pressware


