


Quem Somos
Fundada em 2006, em Brasília, somos um grupo 
desenvolvendo soluções de tecnologia para o mercado 
nacional. Somos referência em infraestrutura predial, 
industrial e missão crítica. Além disso, fornecemos mão de 
obra especializada para atender de forma customizada a 
necessidade de cada cliente. Contamos com mais de 100 
pro�ssionais de engenharia e mais de 4 mil colaboradores 
espalhados pelo Brasil. 
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Missão

Valores

Propósito

Apresentar soluções para atender as necessidades 
operacionais e críticas de nossos clientes, por meio de 

inovação e das melhores práticas aplicadas.

Gente é tudo pra gente, valorizamos a capacitação continua, 
trabalhamos com o cliente e para o cliente, inovação com 
simplicidade, atitude de dono, ética é inegociável, por um 

desenvolvimento sustentável, sonho grande.

Oferecer soluções de tecnologia aplicada à engenharia, 
contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a 

qualidade de vida das pessoas.



Por quê o Grupo RCS?
Há mais de 10 anos somos referência em inovação e tecnologia a serviço da engenharia, facilities e 
obras. Atualmente com mais de 100 pro�ssionais de engenharia e 4.000 colaboradores distribuídos 
em mais de 100 contratos em todo o território nacional. 
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Inicio das atividades.

Primeiro contrato de 
grande porte em 

manutenção predial e 
datacenter.

Consolidamos o Grupo 
RCS no mercado de 

Datacenter, operando e 
mantendo um dos maiores 

datacenters do Brasil.

Diversi�cação da Carteira 
em ambientes críticos, tais 

como aeroportos, 
hospitais e iniciativa 
privada, tornando a 

empresa mais resistente a 
crises setoriais.

Começamos a 
desenvolver um 

programa próprio de 
manutenção que 

possibilitou o nosso 
crescimento em nível 

nacional.

Diversi�camos nossas 
atividades para o 

segmento de óleo e 
gás, com operação e 

manutenção Onshore.

Mudança estratégica 
Aumentando o plano 

de Atuação.

Reestruturação de 
marca e Portfólio

Nossa linha do tempo



O Grupo RCS atua em todo
o território nacional
Centenas de contratos em o todo
território nacional nos seguimentos:
-Centros de Distribuição
-Condomínios empresariais
-Hospitais, clínicas e laboratórios
-Hotéis

-Indústrias
-Óleo e gás (Onshore e O�shore)
-Portos e aeroportos
-Shopping Centers
-Setor Público e privado



NOSSAS
clientes privados e governamentaisSOLUÇÕES
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Infraestrutura Predial 
Desenvolvemos um conjunto de atividades a serem 
realizadas para conservar ou recuperar a capacidade 
funcional da edi�cação e suas partes constituintes, 
atendendo as necessidades e segurança dos seus 
usuários. 

A partir da remontagem desses conceitos, utilizando 
mão de obra especializada e tecnologia na gestão
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Infraestrutura Industrial
A RCS Industrial, conta com uma estrutura sólida e 
abrangente, soluções inovadoras e customizadas, atua 
no segmento de manutenção eletromecânica, 
lubri�cação e paradas industriais, cuidando dos ativos 
e conservando as instalações para aumentar a 
produtividade e performance da sua empresa.
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Obras
Somos especialistas em construções, reformas e 
desenvolvimento de projetos. Contamos com um 
moderno sistema de planejamento, que garante 
e�ciência e dinâmica na estão da obra.

Nosso corpo técnico conta com Engenheiros, 
Arquitetos, Topógrafos e com uma equipe incrível de 
pro�ssionais especializados e com alto nível de 
quali�cação técnica., tudo para garantir a máxima 
tecnicidade nos serviços ofertados aos nossos clientes.
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Missão Crítica
Ao longo dos anos, nos especializamos no segmento 
de missão crítica do tipo Data Center e Sala Cofre.

A disponibilidade dos dados e a velocidade com que 
as informações trafegam dentro de uma organização 
são determinantes para seu desempenho e sua 
sobrevivência num mercado cada vez mais 
competitivo.

Com o crescimento da quantidade e da criticidade dos 
dados, protegê-los tornou- se uma tarefa de suma 
importância, por isso, temos excelência em soluções 
de tecnologia



Conheça o MoonConheça o Moon





CERTIFICADOS

Certi�cações Soluções

Pro�ssionais

Processos

Trabalhamos com soluções certi�cadas em todas as verticais de atuação, garantindo aos nossos contratantes a 
entrega efetiva da qualidade, segurança, alta disponibilidade, sustentabilidade e redução do custo idealizados.



www.rcstecnologia.com.br
comercial@rcstecnologia.com.br
GRUPO RCS - SAAN Quadra 03 - Lote 480 - BRASÍLIA - DF - CEP 70.632-310
Tel:(61) 3361-9997 - (61)3361-7205 - (61) 3341-3889 - (61)3344-5242


