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Empresa apresenta produtos que atendem a todas as necessidades do setor e pacote de
serviços para todos os públicos da construção civil

São Paulo, 27 de março de 2012 - A Votorantim Cimentos, um dos dez maiores players
globais de cimento, concreto, agregados e produtos complementares, mostra na Feicon sua
família completa de produtos e um pacote de serviços com soluções para todas as etapas da
construção.

A empresa oferece produtos que vão desde materiais como areia e brita, cimento, concreto e
argamassas até um pacote completo de serviços como: o portal Mapa da Obra, a calculadora
de concreto
, o aplicativo para telefone e tabletes,
ajudante Votomassa
, e o cartão
VC Mais
.

“A Feicon é uma excelente oportunidade de expor a um público qualificado o nosso grande
diferencial: uma linha completa de produtos e um pacote de serviços com soluções para todas
as etapas da construção”, afirma Fred Fernandes, diretor comercial e de marketing da
Votorantim Cimentos.

Dentre esses serviços, está o portal Mapa da Obra ( www.mapadaobra.com.br ), voltado aos
profissionais da construção e revenda, além de consumidores finais, reúne em um único local
informações úteis sobre construção, com conteúdo prático e diversificado para todos os
públicos. Um dos destaques é a calculadora de rendimentos. Com a ferramenta, o usuário
pode calcular de forma rápida a quantidade de argamassa e o tipo mais indicado para usar em
uma obra, de acordo com as dimensões e características da superfície em que ele será
aplicado.
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O Cartão VC Mais também será um dos destaques da Feicon. Iniciativa inovadora no mercado
de construção, o cartão tem o objetivo de oferecer mais opções de prazo ao cliente da
Votorantim Cimentos e um acréscimo ao limite de crédito já existente.

Outro serviço oferecido pela empresa é o Ajudante Votomassa.. O aplicativo para celular e
tablet disponibiliza a linha de produtos Votomassa e explica seu uso e aplicação. O usuário tem
acesso às especificidades do produto, informações sobre o lugar onde ele deve ser aplicado,
validade e disponibilidade no mercado, além de uma calculadora que mensura o rendimento do
produto. O aplicativo foi desenvolvido para operar nos sistemas de ipad, iphone e androide e
pode ser encontrado pelos seguintes links:

Iphone e Ipad: http://itunes.apple.com/app/ajudante-votomassa-hd/id432186374?mt=8

Android Market: https://market.android.com/search?q=ajudante+votomassa&so=1&c=ap
ps

Além destes e outros serviços, a empresa também destacará na Feicon algumas de suas
argamassas de alta tecnologia, como::

Impermeabilizante Hydro-Ban, que garante secagem ultra-rápida em ambientes como
piscinas, fontes e terraços, permite o enchimento com água em apenas 2 horas após a
secagem do produto, além da aplicação de revestimento cerâmico diretamente sobre a
camada impermeabilizante.

Rejuntamento Spectralock Pro, com alta resistência a manchas, facilidade de manuseio e
aplicação e que não necessita de aplicadores especializados.

Argamassa Contrapiso Autonivelante, cuja aplicação independe de nivelamento manual da
superfície em função da alta fluidez do produto.
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Os produtos estarão expostos no estande da empresa na feira e funcionários demonstrarão o
uso e aplicação para os presentes.

A empresa apresenta ainda toda linha de Cimento, a maior do mercado, com alto domínio
técnico e aplicações diversas, incluindo cimentos especiais para atender necessidades
específicas em obras de qualquer porte. A linha é composta por cinco marcas, que abastecem
diferentes regiões do país:
Votoran, Itaú,
Tocantins,Poty e Ribeirão.

No negócio de Concreto o destaque fica por conta do segmento de varejo, também conhecido
como “autoconstrução”. Iniciado em 2008, esse serviço leva a betoneira até a casa do pequeno
construtor ou qualquer obra de menor porte, oferecendo mais economia, conveniência e
velocidade também para esse público. A
Engemix, empresa de
concreto da Votorantim Cimentos, também irá expor no evento a calculadora de rendimentos,
um serviço em que o é possível calcular a quantidade de concreto necessária para a obra de
acordo com a área informada. Um orçamento é enviado online ao cliente de acordo com o
pedido.

O negócio Agregados da Votorantim Cimentos também estará presente expondo toda linha de
Britas e Areias a granel.

Sobre a Votorantim Cimentos

A Votorantim Cimentos está entre os dez maiores players globais no segmento de materiais
básicos de construção (cimento, concreto, agregados e produtos complementares), com forte
presença nacional e nas Américas. No Brasil, mantém a liderança de mercado, com 40% de
participação. Ao todo, possui cerca de 50 unidades de produção de cimento, agregados e
argamassas, considerando ainda 70 centros de distribuição e 90 centrais de concreto.
Comercializa mais de 40 produtos, com destaque para as marcas Votoran, Itaú, Poty,
Tocantins, Aratu, Votomassa, Matrix e Engemix.

Na América do Norte opera integralmente seis fábricas e mais de 120 unidades de concreto e
agregados nos Estados Unidos e Canadá. Na América do Sul, mantém relevantes
participações acionárias em unidades na Bolívia, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai e
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anunciou em 2010 sua entrada no mercado peruano por meio de uma participação acionária de
29,5% na Cementos Portland. A Votorantim Cimentos é ainda detentora de 21,2% da
portuguesa Cimpor, uma das maiores empresas de cimento do mundo, com operações em 12
países da Europa, África e Ásia.

Em 2011, a Votorantim Cimentos registrou receita líquida de R$ 8,9 bilhões.Com 11 mil
funcionários, a empresa está entre as 150 Melhores para Trabalhar do Guia Você S.A./Exame.
É parte integrante do Grupo Votorantim, um dos maiores conglomerados empresariais da
América Latina, com atuação destacada nas áreas industrial, finanças e novos negócios.
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