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Reconhecimento como marca mais lembrada por transportadores, embarcadores e
caminhoneiros autônomos será entregue dia 21 de fevereiro, em São Paulo

Randon é a primeira marca que vem à mente de transportadores, embarcadores e
caminhoneiros autônomos de todo o Brasil quando o assunto é Implementos. A constatação
resulta de 2,3 mil questionários respondidos espontaneamente ao longo de 60 dias pelos
principais clientes do segmento rodoviário do país para definir os vencedores do prêmio Top of
Mind do Transporte 2018. A terceira edição do reconhecimento idealizado pela revista
Transpodata, e que inclui outras 17 categorias, será entregue dia 21 de fevereiro, em São
Paulo e será recebido pelo diretor Comercial de Vendas Nacionais, Wilson Ferri.

A escolha das marcas mais lembradas nacionalmente em transporte rodoviário, segundo os
organizadores, vem, majoritariamente, de empresários (68%); 8% de embarcadores; 4% de
transportadores autônomos e 20% são outros profissionais do setor. Quanto às regiões, a
pesquisa registrou que 68% estão no Sudeste, 14% no Sul, 10% no Norte, 6% no Centro-Oeste
e 2% no Nordeste.

“Marca e reputação são construídas e precisam ser cuidadas. Nas Empresas Randon, este
caminho vem sendo trilhado com muita dedicação ao longo de sete décadas. Completamos 70
anos em janeiro (dia 21) e nosso olhar sempre foi voltado ao mercado, às pessoas, à
qualidade do produto e à permanente inovação”, afirma o presidente das Empresas Randon,
David Abramo Randon.

Na avaliação do executivo, ao mesmo tempo em que manifesta gratidão, a empresa entende
que o reconhecimento espontâneo do mercado também significa responsabilidade adicional na
entrega de satisfação e expectativas ainda mais altas a serem superadas pelos produtos e
serviços que chegam ao cliente. Um desafio que, conforme David Randon, passa pela
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constante renovação de ideias, práticas e conceitos.

“A Randon tem sido inovadora desde sua origem. Só nos últimos anos, por exemplo, nos
associamos a novas tecnologias, implementamos novos processos e investimos fortemente
procurando incorporar às nossas rotinas o olhar novo e o pensamento arrojado. Nos
mantivemos competitivos entregando nossos produtos com a mesma qualidade, se não até
mais, agregando constantemente novos materiais e novas tecnologias, sem descuidar da
segurança do usuário. Foram algumas diretrizes que nos permitiram chegar a esta fase mais
fortes e deve guiar muitos nos nossos movimentos daqui para a frente”, conclui.

Randon S.A - Divisão Implementos - Maior fabricante de reboques e semirreboques da
América Latina e entre os maiores do mundo, a Randon S.A., desde 1949, fabrica diferentes
tipos de equipamentos entre semirreboques, reboques e carrocerias, nas modalidades
graneleiro, carga seca, tanque, basculante, silo, frigorífico, canavieiro, florestal, sider, furgão,
entre outros. Em 2004, a Randon ingressou no segmento ferroviário, complementando seu
portfólio de produtos para o transporte de carga, com os vagões do tipo hopper, gôndola,
tanque, carga geral, sider e plataforma, entre outros.

Além da sede, em Caxias do Sul (RS), a empresa tem unidades industriais em Chapecó (SC),
Araraquara (SP), na cidade de Rosário, Província de Santa Fé, na Argentina e em Callao,
região metropolitana de Lima, Peru, com um sistema de complementação de linhas de
produção com total sinergia entre todas as unidades, de modo a atender todos os mercados.

fróes, berlato associadas

Coordenação/Porto Alegre: Gladis Berlato: gladis@froesberlato.com.br (51-3388.6848)
Em Caxias do Sul: Gabriel Izidoro: Gabriel.aguiar.izidoro@gmail.com (54-99118.3877 /
99681.3877)
Em São Paulo:
Mecânica de Comunicação:
meccanica@meccanica.com.br
(11-3259.1719)

www.froesberlato.com.br
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