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A “Irmãos Daud” começou sua trajetória no ano de 1935, no 
bairro da Mooca. Ela foi fundada pelo Sr. Tau� k Daud, que 

nunca mediu esforços e investimentos de fé e trabalho para 
que ela crescesse e se desenvolvesse, tanto do ponto de vista 

tecnológico quanto no sentido de conquistar um mercado cada 
vez mais exigente, com uma série de necessidades especí� cas.

{irmãos daud:
tradição e qualidade

Com o � m da Segunda Guerra 
Mundial, o mercado automobilís-
tico brasileiro começou a se expan-
dir. A década de 60 representou 
anos de modernização e diversi� -
cação da linha. A empresa passou a 
produzir, como principal atividade, 
tapetes de borracha vulcanizada para 
carros. A empresa trabalhava em 
quatro linhas:

- Automóveis: Cobertura para 
proteção - linha completa de tape-
tes de borracha  com duas opções,  
prensado e bandeja. As cores  acom-
panhavam a decoração interna do 
veículo. 

- Automóveis: Linha Original 
- linha completa de tapetes de bor-
racha originais para cada tipo de 
veículo, incluindo os modelos que 
estavam fora de catálogo na época. 
Esses produtos eram facilmente 
encontrados em qualquer ponto 
do país, possibilitando a conser-
vação constante de automóveis e 
caminhões.

- Trens e Ônibus: Sistema de 
pisos de borracha especialmente 
desenvolvidos e integrados para 
utilização em ônibus e trens, aten-
dendo às especi� cações mais exigen-
tes quanto à colagem, resistência à 
abrasão e � amabilidade.

- Caminhões: Tapetes e man-
gueiras de borracha para caminhões, 
desenvolvidos conforme solicitação 
das montadoras. Modelos que iam 
do standard até uma linha mais so-
� sticada. Peças especialmente mol-
dadas e combinadas com espuma de 
poliuretano, que permite isolamento 
termoacústico. 

Pode-se citar, entre seus clientes, 
as principais montadoras do mer-
cado brasileiro.

Por volta dos anos 80, a empresa 

No início, a atividade principal da empresa era 
a produção de solas de sapatos de borrachas vul-
canizadas. Os cricket sandals surgiram no início 
do século 18 nos EUA, foram patenteados pela 
Goodyear e comercializados pela Connecticut 
USA. Considerados por muitos o primeiro passo 
para a invenção dos tênis, os cricket sandals eram 
macios e � exíveis. Com os novos usuários, sur-
giu um novo nome: sneakers. Nessa época, estes 
já eram considerados ideais para ginástica e  prá-
tica do tênis.  Justamente por ter sido usado nas 
quadras de tênis pela elite brasileira, no início dos 
anos 20,  recebeu esse nome no Brasil. Alguns 
anos depois, a indústria Daud passou a fabricar 
solados de borracha vulcanizada e montar tênis 
semelhantes aos sneakers.

observou mais uma oportunidade 
de mercado: a constante evolução 
do ramo da engenharia civil. A par-
tir disso, seus diretores decidiram 
expandir sua linha de produção 
com pisos e acessórios de borracha 
para instalação completa em obras 
de construção civil e industrial. A 
Daud possuía um sistema inovador 
e exclusivo de � xação, patenteado 
e mundialmente aprovado. As co-
res eram padronizadas para melhor 
atender aos projetos de arquitetura.

Em 1990, a fábrica foi transfe-
rida para Leme, onde está localizada 
até hoje, porém a matriz se manteve 
na Mooca.

Vale a pena destacar que os 
principais valores da empresa são 
tradição e qualidade, palavras que 
durante muitos anos foram o slogan 
da marca.

Atualmente, a empresa é subdi-
vidida nos seguintes departamen-
tos: Autopeças, Pisos de Borracha, 
Montadora, Mangueiras e Per� s. 

O Departamento de Pisos de 
Borracha foi criado na década de 
80. Uma crescente expansão do se-

tor da construção civil no Brasil, en-
tre 1980 e 1996, foi responsável por 
65% da formação do Investimento 
Bruto Nacional (PCC USP, 2011). 
As principais participações da Daud 
nesse ramo foram nos metrôs de 
todo o Brasil, aeroportos, hospitais, 
estações de trem,  terminais de ôni-
bus e terminais rodoviários.

O piso botão de borracha foi 
adotado pelo Metrô de São Paulo, 
com uma durabilidade média de 
30 anos.  Esse tipo de piso foi espe-
cialmente projetado e patenteado, e 
tem como principais características  
qualidade, excelente aderência,  um 
desenho que, além de facilitar sua 

limpeza, funciona como e� ciente 
antiderrapante contendo as vibra-
ções que são produzidas pelo atrito 
roda-trilho dos trens. Além disso, 
evita trincas que são comuns em 
outros tipos de piso, principalmente 
na área das plataformas, através de 
um revolucionário sistema de en-
caixe (rabo de andorinha)que pro-
porciona maior aderência e facilita a 
instalação.

Ainda no metrô, a Daud partici-
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pou da execução das faixas amarelas 
ao longo de toda a extensão das pla-
taformas de embarque e desembar-
que. A faixa amarela, como pouca 
gente sabe,  é feita de borracha de 
longa durabilidade e tem total ga-
rantia da empresa.

A Daud também fornece seus 
produtos para os trens metropolita-
nos,  como pisos de borracha com 
características especiais que vão de 
controle da � amabilidade a detalhes 
de assentamento, atendendo  a to-
dos os requisitos que um piso para 
esse tipo de aplicação pode exigir.

Para os trens e ônibus, a Daud 
também projetou dois tipos de pi-
sos, que são as mantas de borracha 
antiderrapante: um com maior 
aderência para as áreas de grande 
circulação (piso central dos veícu-
los), adequadamente chamada de 
“feijão”;  outro para menor movi-
mento, mas que exige facilidade de 
limpeza, como é o caso das áreas 
localizadas embaixo dos bancos, 
chamadas de “arroz”.

A implantação desses tipos de 
pisos contribui  para evitar in� l-
trações e ferrugens causadas pelos 
arrebites e frisos. Sua colocação 
é feita num tempo menor,  o que 
evidentemente acarreta num custo 
bastante reduzido.

A Daud também esteve pre-
sente em várias edições do Salão do 

Automóvel com seu stand, apresentando  todas as criações da indústria do 
setor de borracha e mostrando que, nos últimos anos, este setor atingiu uma 
so� sticação in� nitamente superior àquela das antigas indústrias de borracha.

Entre seus principais clientes estão a Mercedes Benz, Ford, Scania, Fiat, 
CPTM, Metrô de São Paulo, Metrô do Rio de Janeiro, Cobrasma, Mafersa, 
Santa Matilde, Constran, Camargo Corrêa, CESP, Viação Cometa e o 
Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo.

Principais produtos e 
acessórios oferecidos 

pela empresa.

ACESSÓRIOS

PRINCIPAIS PRODUTOS
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No ano de 2002, a Daud foi 
convidada a participar da revisão 
da norma NBR9050, desenvol-
vendo as peças que eram solicitadas 
pelo Comitê de Acessibilidade da 
ABNT. Esse comitê era formado, 
principalmente, por representan-
tes dos metrôs de todo o Brasil. No 
prazo de dois anos foram elaboradas 
cinco peças diferentes que foram 
se aperfeiçoando. O último molde 
foi homologado em maio de 2004, 
tornando a Daud a empresa pio-
neira na fabricação de pisos táteis de 
acordo com a NBR 9050.

A partir disso, a gama de pro-
dutos da empresa foi expandida, 
contemplando também a Linha de 
Acessibilidade. Como se pode ob-
servar, a sinalização tátil no piso 
pode ser do tipo alerta ou direcio-
nal. Ambas devem ter cor contras-
tante com a do piso adjacente e 
podem ser sobrepostas ou integradas 
ao piso existente (NBR 9050).

Segundo a norma, o Piso Tátil de 
Alerta é uma placa antiderrapante 
cuja largura pode variar de 25 a 60 
cm, com superfície de relevo tronco-
-cônico. A sinalização tátil de alerta 
deve ser instalada perpendicular-
mente ao sentido de deslocamento. 

Já o Piso Tátil Direcional é uma 
placa antiderrapante cuja largura 
pode variar de 20 a 60 cm, com 

superfície de relevos direcionais e 
lineares. Sua textura é com seção 
trapezoidal, qualquer que seja o piso 
adjacente. Sua instalação é no sen-
tido do deslocamento.

Nos últimos anos, a empresa 
passou a investir no aumento da 
sua produção a partir da aquisição 
de novas máquinas e na melhora da 
gestão empresarial. Com a acessibili-
dade, a Daud buscou o desenvolvi-
mento de suas linhas e práticas.

A Daud adotou práticas am-
bientais corretas no que diz res-
peito à reciclagem do produto � nal 
e à criação de um programa de des-
tinação dos resíduos da produção, 
que consiste em: 

Reciclagem - destinação apro-
priada dos resíduos produtivos não 
utilizados

Reutilização de 90% dos resí-
duos produzidos na fabricação. 

Mais do que isso, ela se preo-
cupou também com a responsa-
bilidade social. No ano de 2009, 
a Daud participou da Primeira 
Jornada de Arquitetura Inclusiva e 
atestou todos os seus produtos da 
linha de acessibilidade com o selo 
“Produto Inclusivo”. 

  Desenvolvimento de Produto 
Antichama – Classe A- que 
atende as normas dos bombei-

ros para rota de fuga e saída de 
emergência.

  Faixa Demarcatória de Escada 
fotoluminescente (2009)

  Pisos Táteis Alerta e Direcional 
Autoadesivos (2011).

  Com o investimento no desen-
volvimento de nossos pro� ssio-
nais no ramo de acessibilidade, 
passamos a oferecer assessoria 
para adaptação de projetos e 
áreas acessíveis. 
No que diz respeito ao sistema 

de qualidade para fabricação de pi-
sos, a Daud é certi� cada com o ISO 
9001:2000, que é uma norma que 
estabelece um conjunto de atitudes 
preventivas que garantem a quali-

dade de um produto após as etapas 
de produção, instalação e serviços 
relativos. Além disso, a indústria 
possui um laboratório próprio res-
ponsável pela inspeção de todas as 
etapas produtivas.

Dessa maneira, essa certi� cação 
capacita a produção de produtos 
que serão reconhecidos por sua qua-
lidade e durabilidade. Além disso, 
os produtos da empresa possuem 
garantia de qualidade que atendem 
rigorosamente ao padrão da ABNT 
e da ASTM (DAUD, 2011).

A Daud Busca oferecer soluções 
para todos os tipos de clientes e 
necessidades:

Essas soluções são tanto para 
áreas INTERNAS quanto para áreas 
EXTERNAS, dependendo da esco-
lha de � xação: 

POR QUE A 
BORRACHA?


