


NOSSA HISTÓRIA

• Fundada em 2007, a trajetória da WTC Equipamentos tem início no mercado de locação de
veículos leves. Na sequência, passou a locar conjuntos transportadores e equipamentos para
içamento de cargas.

• No ano de 2011, foi criada a divisão de locação de equipamentos pesados (Guindastes e
Guindautos) voltada para grandes obras.

• Na esteira da ampliação de suas atividades, a partir de 2019 começou a atuar no ramo de
locação de equipamentos (Linha Amarela) especialmente para o segmento de construção civil.

• Atualmente, conta com uma moderna e diversificada frota de equipamentos pesados para
transportes em geral, movimentação e içamento de cargas, máquinas para construção civil e ,
operações florestais.

• Hoje, a WTC Equipamentos está presente nas regiões Sudeste, Norte e Nordeste do Brasil,
prestando serviços nos segmentos de Construção, Florestal, Energia, Óleo e Gás e Petróleo.



LINHA DO TEMPO 

Fundação da  WTC 
Locação de veículos leves2007 2009

2021

Início das operação de Locações de 
Empilhadeiras e Plataformas Elevatórias 

Locação de Equipamentos (Linha Amarela) 
para Construção Civil

2011

2022
Início das operações de Içamento no 
segmento de Óleo de Gás

2010

Criação da Divisão de Locação de 
Conjuntos Transportadores

2019

Início das operações de Locações de 
Equipamentos para o segmento Florestal

Criação da Divisão de Locação de 
Equipamentos Pesados – Guindastes 
e Guindautos – Grandes Obras



MISSÃO, VISÃO E VALORES 
Missão:

Fornecer equipamentos para obras de infraestrutura,
movimentação de cargas rodoviárias, içamentos horizontais
e verticais, maximizando os resultados dos nossos clientes,
através de uma relação próspera e justa.

Visão:
Estar entre as principais locadoras de máquinas para
construção civil, operações florestais, içamentos de cargas
e conjuntos transportadores do Brasil.

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



CONJUNTOS TRANSPORTADORES E SEMI REBOQUES

EQUIPAMENTOS PARA IÇAMENTO E GRANDES OBRAS

NOSSAS SOLUÇÕES

MÁQUINAS FLORESTAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL



MÁQUINAS FLORESTAIS E CONSTRUÇÃO CIVIL

Dispomos de uma frota de maquinários destinados para Operações Florestais / Silvicultura, 
Construção Civil e Terraplanagem:

• Feller Buncher;
• Escavadeira – Garra Traçadora;
• Escavadeira – Garra de Manejo;
• Pás Carregadeiras;
• Escavadeiras com Concha – Capacidades de 22t. até 45t.;
• Retroescavadeiras;
• Tratores de Esteira;

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

• Empresa com filial na região Norte e Nordeste do Brasil.



EQUIPAMENTOS PARA IÇAMENTOS E GRANDES OBRAS

Com atuação nos segmentos de Óleo e Gás, Energias Renováveis, Mineração e Engenharia 
Civil, possuímos equipamentos com capacidade de içamento até 550 toneladas;

• Dispomos de frota com variadas capacidades e aplicações:

• Guindastes Treliçados sobre Esteira (Crawler Crane);
• Capacidades de 150t. até 550t.

• Guindastes Telescópicos sobre Rodas (All Terrain);
• Capacidades de 25t. até 350t.

• Guindastes RT (Rough Terrain); 
• Capacidades de 45t. até 120t.

• Guindautos – 6x2 / 6x4
• Capacidades de 10t. até 45t.



CONJUNTOS TRANSPORTADORES E SEMI REBOQUES 

Principais benefícios para nossos clientes no processo de locação:

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 empregado em ativos para atender as sazonalidades de mercado;
• Eliminação do estoque de peças de reposição;



GUINDASTES 

VISÃO GERAL DAS ATIVIDADES WTC LOCAÇÕES

FLORESTAL CONSTRUÇÃO CIVIL CONJUTO 
TRANSPORTADOR 



FROTA DIVERSIFICADA E SOB MEDIDA PARA TODOS OS CLIENTES



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



Washington Moura
_____________________________________________________________________________________________________

WTC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES 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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