
Locação, Assistência e Venda

máquinas e equipamentos



CONTEÚDO DA APRESENTAÇÃO

• HISTÓRIA

Seja bem vindo à Apresentação

PREFORT - Franquia

Aqui, você conhecerá as 
vantagens de ser tornar uma 

franquia PREFORT.

Invista em um dos segmentos 
que mais crescem no Brasil, e 
obtenha grande sucesso na 
operação de sua franquia
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HISTÓRICO

Empresa criada pela Racional Engenharia em 
1974 para a produção de pré-fabricados, gestão 
e administração de seus ativos imobilizados. Após, 

concentrou-se na gestão e administração dos 
ativos, com trabalhos de locação para suas 

próprias obras e de terceiros, assistência técnica 
de seus equipamentos e veículos, contratações 

especiais, administração de seguros e apoio 
técnico.



HISTÓRICO

Em 1995, com processo de 
reestruturação de suas atividades e 

campos de atuação do Grupo Racional, a 
PREFORT foi transferida para o atual 

gestor, que desde 1988 já a administrava, 
permanecendo os mesmos critérios de 

trabalho e inovação praticados.

Como forma de especialização e adequação às 
constantes mudanças do mercado, a PREFORT 

constantemente busca a adequação de sua grade 
de fornecimento, procurando da forma mais 

profissional atender clientes e parceiros.



HISTÓRICO

Somos referência junto aos fabricantes que representamos 
na assistência técnica e treinamento, incorporando em 

nossos serviços os valores e práticas defendidos por cada 
um deles, preservando suas identidades, sem prejudicar a 

nossa.

Com equipes reduzidas e em 
constante treinamento, procuramos 
a excelência de nossos serviços.



HISTÓRICO

Agora em nossa nova fase, 
queremos propiciar aos outros, 
que compartilhem de nossos 
valores e visão estratégicos, a 

utilização de nosso ‘know-how’, 
e que sirvamos de plataforma 

para franquias de expansão das 
atividades, dentre as 

competências e capacidades 
de cada um.



MERCADO:

Indústria, Comércio, Agronegócio e Consumidor Final



NEGÓCIO

• Segmento:

Administração de bens móveis, 
assistência técnica e venda.

• Tipos de Negócios:

Administração, Locação, Assistência Técnica e Venda.

• Ramo: 

Máquinas e Equipamentos



NOSSA MISSÃO:

Realizar dentro dos parâmetros de qualidade e prazos 
estabelecidos pelos clientes e fornecedores, os 

atendimentos de fornecimento e serviços com plena 
satisfação de todos.



NOSSOS VALORES

 Ética, compromisso, e compreensão das 
necessidades do cliente.

VISÃO

 Maior e melhor rede de locação, assistência e 
venda de máquinas e equipamentos do Brasil.



REGIÕES DE INTERESSE

Território brasileiro

América do Sul
(segunda etapa)



• PRINCIPAIS PARCEIROS

• Fabricantes:

Menengotti, CSM, Jowa, Possamai, Maqtron, Honda, Subaru,  Vimaq, Toyama, 
Bethil, Vipart, Marques da Costa, Weber, entre outros. 

• Administrativos: 

Wess Adviser, XYZ Consultoria, Keeper, Dinâmica 

OESP, Carvajal, NEI, PINI

• Comunicação:

Marsh, Halembeck

• Seguros:



NOSSO SITE



SEJA BEM VINDO AO GRUPO!
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