6º Congresso Brasileiro de Valorização do Rental será realizado no Summit
M&T Expo 2018, em junho
Marcado para o dia 7 de junho, o evento vai discutir estratégias para o setor de locação de equipamentos
voltar a crescer
A Associação Brasileira dos Sindicatos e Associações Representantes dos Locadores de Máquinas,
Equipamentos e Ferramentas (Analoc) estará presente na 10ª M&T Expo – Feira Internacional de
Equipamentos para Construção e Mineração, que acontece entre os dias 5 e 8 de junho, no São Paulo Expo.
“A M&T Expo, como o maior evento de maquinas e equipamentos da América Latina, tem importância
fundamental não só para o mercado locador como para toda a cadeia da construção em geral. A feira nos
permite interagir com todo o mercado e ter acesso ao que de mais moderno em equipamentos temos a
disposição. É um evento de muita importância no planejamento das empresas, pois possibilita pelo network
gerado uma visão única. Os congressos que complementam a estrutura da feira disseminam informações
valiosas ao mercado de equipamentos”, afirma Reynaldo Fraiha, presidente da Analoc.
Durante o evento, a Analoc vai promover no Summit M&T Expo 2018 a 6ª edição do Congresso brasileiro de
Valorização do Rental, que contará com uma programação intensa e diferenciada focada na realidade do
mercado e na experiência acumulada pelos empresários durante a crise. “O mercado locador amadureceu
muito com a crise, mas já estamos iniciando nossa recuperação”, avalia.
O Congresso terá as palestras do jornalista Luiz Arthur Nogueira, editor da Revista Isto É, sobre o cenário
econômico e politico, de Expedito Arena, da Casa do Construtor, sobre o mercado de rental, e do engenheiro
Sérgio Augusto Palazzo, sobre o que fazer para tirar a empresa da UTI.
O Congresso de Valorização do Rental já fez história como um importante agente transformador no mercado
da locação, por reunir num mesmo ambiente de negócios, centenas de lideranças empresariais e setoriais,
construtores, contratantes, agentes financiadores, fabricantes, dealers, prestadores de serviço de peças e
manutenção, além dos locadores de equipamentos leves e de linha amarela.
Além da Analoc, estão confirmados no Summit M&T Expo 2018 eventos promovidos pela Associação Brasileira
da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), da Associação Brasileira da Construção Industrializada de
Concreto (Abcic) e da Fundação Vanzolini.
Única feira a ser realizada na área de construção e mineração, a M&T Expo 2018 é a mais importante vitrine
tecnológica de seu segmento na América Latina. Promovida, pela primeira vez, em 1995, em uma iniciativa da
Sobratema, a edição de 2018 marca o início do acordo de cooperação de longo prazo firmado entre a entidade
e a Messe München, promotora da bauma, maior feira mundial da área de equipamentos para construção.
Com isso, a feira passa a ser organizada e promovida pela Messe Muenchen do Brasil.
Serviço:
M&T Expo 2018 – 10ª Feira Internacional de Equipamentos para Construção e Mineração
Data: 5 a 8 de junho de 2018
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center - Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água Funda – São
Paulo/SP
Informações: http://www.mtexpo.com.br

Sobre a Messe München
A Messe München é uma das empresas líderes mundiais de feiras de negócios. Organiza cerca de 50 feiras de bens de
capital e de consumo e as mais importantes feiras de alta tecnologia em Munique e em outros países. A cada ano, mais de
30.000 expositores e cerca de dois milhões de visitantes participam em eventos realizados no centro de feiras e
exposições da Messe München, no ICM – Internationales Congress Center München e no MOC Veranstaltungscenter
München (Centro de Congressos de Munique). Além disso, a Messe München organiza feiras em países como China,
Índia, Turquia e Rússia. A Messe München tem uma presença empresarial global com afiliadas na Europa, Ásia e África e
mais de 60 representantes estrangeiros trabalhando em mais 100 países.
Sobre a Sobratema
A Sobratema – Associação Brasileira de Tecnologia para Construção e Mineração se dedica a propor soluções para o
desenvolvimento tecnológico do setor, difundir conhecimentos e informações e participar da formação, especialização e
atualização de profissionais que atuam no mercado brasileiro da construção e mineração. Com 29 anos de atividade,
conta com o apoio de mais de 650 associados (profissionais e empresas de construção, de locação, fabricantes e
prestadores de serviços) e de parcerias estratégicas, com as principais entidades e empresas do setor da construção e da
mineração no Brasil e Exterior. A entidade possui a Inteligência de Mercado, dedicada a estudos e pesquisas para
subsidiar a tomada de decisões estratégicas das empresas, o Instituto Opus para capacitação profissional, a Sobratema
Publicações para edição de livros e revistas técnicas. Além disso, organiza eventos especializados: a BW Expo – Feira de
Serviços e Tecnologias para Gestão Sustentável de Água, Resíduos, Ar e Energia, Summit, Workshop, Fórum
Infraestrutura, Tendências no Mercado da Construção e as Missões Empresariais, que levam profissionais para as mais
importantes feiras internacionais dos setores da construção e da mineração.
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