Diretor da JCB do Brasil assume vice-presidência da CSMR
Abimaq
Rafael Cardoso chega com o desafio de auxiliar no processo de crescimento do
investimento na infraestrutura nacional
São Paulo, 14 de março de 2018 – Rafael Cardoso, diretor de Recursos Humanos da JCB do
Brasil, assumiu a vice-presidência da Câmara Setorial de Máquinas Rodoviárias (CSMR) para o
biênio 2017/2019. A nova diretoria da CSMR da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos) é composta por representantes dos principais fabricantes do setor
de máquinas.
Entre os principais desafios da nova gestão estão a atuação junto aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais para a viabilização do acesso ao crédito para compras de bens de capital,
a criação de ferramentas que viabilizem o investimento no setor de infraestrutura nacional e a
retomada do crescimento econômico industrial do Brasil.
“Vivemos em um momento onde, como fabricantes e agentes co-responsáveis pela retomada
do crescimento econômico de nosso país, precisamos estabelecer parcerias. Desta forma,
teremos condições para atender as necessidades que hoje os fabricantes de bens de capital tem
para uma melhor atuação no mercado, bem como para fortalecermos o processo de
modernização da nossa indústria”, revela Cardoso.

Rafael Cardoso, diretor de Recursos Humanos da JCB do Brasil
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Sobre a JCB

Líder mundial em vendas de máquinas retroescavadeiras e Loadall, a JCB é a terceira maior fabricante
global de equipamentos para construção civil. Empresa de origem britânica com mais de 70 anos de
atuação, dos quais há 20 no país, possui 22 fábricas em quatro continentes que produzem mais de 350
modelos de máquinas. A fábrica no Brasil fica no município de Sorocaba (SP), a qual atende a toda a
América Latina, e onde são comercializadas as retroescavadeiras modelos 3CX e 4CX, mini
retroescavadeira 1CX, escavadeiras hidráulicas de esteira JS210, JS220LC e JS235LC, pá carregadeira
422ZX, mini escavadeira 8026CTS, mini carregadeiras 155 e 190, empilhadeiras TLT35D e RTFL940 e
Loadalls 535-125, 540-170, 531-70 e 541-70.
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