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O conceito “FIT”, da sigla em inglês, pode ser resumido em ser ou estar em boa forma, ou seja,
estar qualificado, adequado e preparado. No caso da RCO, fabricante de equipamentos para o
mercado de concreto, armazenagem e movimentação, a palavra inglesa traduz a nova divisão
de negócios do grupo: um novo conceito de concreteira.

Sediada em Tambaú, no interior de São Paulo, a FIT Concreto começou a nascer há dois anos
e passou por vários estágios, inclusive estudos de mercado e avaliação de consultorias
especializadas. O resultado é uma planta enxuta, moderna e eficiente com capacidade de
produção de 2 mil m³/mês de concreto. E o mais importante: combina qualidade final com a
garantia de entrega no prazo.

A FIT Concreto adota um processo inovador de produção, com um ciclo médio de 22 minutos
desde a dosagem do concreto e abastecimento do caminhão até a emissão da nota fiscal.
Tudo na nova empresa é otimizado – do layout da planta, incluindo área administrativa - à frota
de caminhões betoneira, passando pela sinergia entre os equipamentos fabricados pela
empresa-mãe.

“Desde agosto a FIT Concreto que já está atendendo clientes na região em um raio de
atendimento de 60 km a partir de nossa sede”, conta Eduardo Souza, diretor do Grupo RCO.

Além de operacional comercialmente, a FIT Concreto que vislumbra ser uma concreteira
referência, também funciona como um laboratório com dois objetivos: avaliar o desempenho
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dos equipamentos da RCO e oferecer um portfólio de treinamento para empresas do
segmento.

A planta de produção da FIT Concreto foi instalada num terreno de quatro mil metros
quadrados, incluindo o prédio administrativo e a área para treinamento. A fabricação do
concreto usinado envolve a central dosadora RCO Nomad - que tem como principais
características, mobilidade e rápida instalação, três caminhões betoneiras e um caminhão
bomba para entrega do concreto. A unidade possui ainda dois veículos para atendimento
comercial e técnico das obras. Atualmente, a concreteira emprega 15 funcionários.

“A FIT Concreto vem para desmistificar a percepção equivocada de que concreto é tudo igual.
Para nós, a qualidade do nosso produto, atrelada a uma entrega rápida, flexível e eficiente é
imprescindível. E desta forma, queremos nos tornar referência no setor, transmitindo
credibilidade, segurança, tecnologia, e modernidade”, comenta Souza. Segundo ele, a
concepção da nova empresa vem sendo amadurecida há mais de um ano. A última etapa
envolveu uma consultoria de negócios para refinar as atividades, inclusive o modelo
administrativo.

Sobre a FIT Concreto - A FIT Concreto é uma divisão do grupo RCO, empresa brasileira
fabricante de equipamentos para o mercado de concreto, armazenagem e movimentação.
Inovadora, a FIT Concreto adota um modelo de produção enxuto e tem capacidade para 2 mil
m³ de concreto usinado/mês, atendendo cidades num raio de 60 km de sua sede, em Tambaú.
Seu ciclo médio de produção é de 22 minutos, da dosagem do concreto à emissão da nota
fiscal. A empresa também funciona como laboratório avançado para testar equipamentos e
oferece um portfólio de treinamentos para o segmento.

Foto: divulgação
canaris-com

2/2

