


NOSSA HISTÓRIA

• Em 2007 a WTC entrou no mercado de locação de veículos leves, conjuntos transportadores e 
equipamentos para içamento de cargas. 

• Atualmente conta com uma moderna e diversificada frota de equipamentos pesados para 
transporte em geral, movimentação de carga e máquinas para construção civil. 

• Somos especializados na locação de equipamentos destinados ao atendimento de obras de 
médio e longo prazo.

• Contamos com conjuntos transportadores disponíveis para suprir a necessidade de aumento da 
frota de nossos clientes no segmento de transporte de cargas. 



MISSÃO, VISÃO E VALORES 
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Missão:
Fornecer equipamentos para obras de infraestrutura e
movimentação de cargas rodoviárias, maximizando os
resultados dos nossos clientes, através de uma relação
próspera e justa.

Visão:
Estar entre as principais locadoras de máquinas para
construção civil e conjuntos transportadores do Brasil.

Valores:
• Compromisso com a Qualidade e sustentabilidade,
• Respeito nas Relações Empresariais,
• Confiança,
• Ética.



TERCEIRIZAÇÃO DE FROTAS

LOCAÇÕES DE VEÍCULOS PESADOS E SEMI REBOQUES

NOSSAS SOLUÇÕES

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL



LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

• Dispomos de frota de maquinários destinados a Construção Civil, Terraplanagem e 
Montagem Industrial:

• Pá Carregadeiras;
• Escavadeiras;
• Retroescavadeiras;
• Tratores de Esteira;
• Guindautos;
• Guindastes Telescópicos de 25T a 100T;

• Equipe de manutenção dedicada a cada projeto em todo território nacional;

• Empresa com filial na região Nordeste do Brasil.



LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Principais benefícios para nossos clientes:

Redução de custos sem perda da eficiência através de;

• Economia com manutenção e equipe de gestão da frota;
• Redução dos custos com contratações e treinamentos da equipe de manutenção;
• Garantia de disponibilidade de equipamentos; 

Otimização do fluxo de caixa de empresa através de;

• Redução do capital parado em ativos para atender as sazonalidades de mercado;
• Eliminação do estoque de peças de reposição;



TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA

Principais benefícios para nossos clientes:

Redução de custos sem perda da eficiência através de;

• Economia com a manutenção e equipe de gestão da frota;
• Disponibilização imediata de carros substitutos, com assistência 24 horas;
• Renovação da frota a cada 2 anos;

Otimização do fluxo de caixa de empresa através de;

• Redução da necessidade de investimentos em veículos leves, com disponibilidade dos 
recursos para investimentos no “core business”;

• Benefício tributário mediante dedução da base de cálculo dos impostos diretos durante 
o período do contrato.



VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES WTC LOCAÇÕES

MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO  CIVIL CAVALOS MECÂNICOS E CAMINHÕESGUINDASTES 



FROTA DIVERSIFICADA E SOB MEDIDA PARA TODOS OS CLIENTES
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A WTC atende os principais segmentos do mercado, principalmente refinaria, indústria química e
petroquímica, siderurgia, construção civil, obras de infraestrutura, transportes/logística, papel e celulose,
dentre outros.

SEGMENTOS ATENDIDOS PELA WTC LOCAÇÕES

PORTUÁRIO

ENERGIA

MOVIMENTAÇÃO 
DE CONTAINER  

PETROQUIMICASIDERURGIA MANUFATURA MINERAÇÃO

PAPEL E CELULOSE AUTOMOTIVOENERGIA LIMPA



NOSSOS CLIENTES
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Washington Moura
WTC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E 
GUINDASTES LTDA
Tel: (55 11) 2381-1977  /  (55 11) 99696-9699
wmoura@wtcequipamentos.com.br www.wtcequipamentos.com.br

mailto:wmoura@wtcequipamentos.com.br
http://www.wtcequipamentos.com.br/
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