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Evento acontece de 13 a 17 de setembro, em Olinda, e é uma das plataformas para divulgação
da empresa paulista na área de equipamentos como centrais de concreto e centrais dosadoras.
Sua parceira, Siti, fabricante de autobetoneiras, também estará no estande da RCO. Com
atuação já consolidada no Brasil, a RCO, fabricante de centrais dosadoras e silos para
armazenagem de concreto, adota uma nova estratégia para impulsionar ainda mais seus
negócios no país.

Para o segundo semestre deste ano, a companhia aposta na ampliação de sua presença na
região Nordeste e começa a aproximação já nesta semana, durante a FICONS (Feira
Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção), que acontecerá em
Olinda (PE).
A companhia participará do evento por meio de materiais de comunicação visual, apresentando
todo o portfólio de equipamentos para o público presente. Os vídeos demonstrativos trarão
orientações para a montagem e operação diária de centrais dosadoras e silos, a exemplo da
central móvel Nomad D-20, com capacidade para a produção de 20m³/hora, e o silo vertical
aparafusado de 3000 mm de diâmetro. Ambos os equipamentos são móveis, permitindo um
rápido deslocamento entre os canteiros de obra.
Além do conceito da mobilidade, a RCO deve reforçar o conceito de inovação que vem
permeando suas campanhas. Modelos de centrais dosadoras fixas e automatizadas serão
apresentados, juntamente com o sistema de segurança para silos verticais ou horizontais.
Soluções de caixas de agregados e descarregadores de big-bag também serão demonstradas,
complementando o portfólio da RCO no evento.
Outra novidade do estande em Olinda é a presença da Siti, empresa parceira da RCO e
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fabricante de autobetoneiras. A presença da parceira tem o objetivo de mostrar uma opção
completa para as empresas que atuam no mercado de concreto.

De acordo com Eduardo Souza, diretor executivo do Grupo RCO, a participação no evento é
motivada, principalmente, pela sua relevância entre os pequenos e médios fabricantes de
concreto da região. “Temos direcionado nossas ações a pequenos nichos do segmento de
concreto e a FICONS é uma ótima oportunidade para apresentar nossa tecnologia”, diz.
Adicionalmente, Oliveira ressalta os índices de desenvolvimento em infraestrutura para o
Nordeste, fator que impulsiona o interesse da RCO na região. “É uma área que tem potencial
para atrair investimentos para novas obras e a intenção é mostrar que temos capacidade para
atender as futuras demandas”, finaliza.

X Feira Internacional de Materiais, Equipamentos e Serviços da Construção
Data: 13 a 17 de setembro de 2016
Horário:
16h00 - 22h00 - terça a sexta-feira
14h00 - 20h00 - sábado
Local: Centro de Convenções de Pernambuco
Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n
Salgadinho, Olinda - PE
CEP 53111-970
Foto: divulgação
Canaris
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