
“Inovando com tecnologia rumo ao futuro”



Sobre nós

Nossa empresa atua desde 1995 dentro do mercado de serviços automobilísticos, se destacando 
pela qualidade de trabalho no transporte de veículos leves e pesados, nacionais, importados 
e sigilosos.
A Work Car tem como premissa básica o serviço prestado por profissionais treinados 
e equipamentos modernos.
Nos prontificamos a uma prestação de serviços com qualidade e eficácia, 365 dias por ano, 
através de uma equipe altamente qualificada e satisfeita em atender com excelência, 
sempre buscando a total satisfação de nossos clientes.

Prestar serviços de transporte com qualidade; 
pontualidade, em curto espaço de tempo 
e com absoluto zelo.

Fidelizar nossos clientes e parceiros, através 
de um atendimento personalizado, 
um relacionamento ético, profissional 
e transparente.

Oferecemos a prestação de serviços desde 
o primeiro contato até a entrega do veículo no 
destino final com segurança, agilidade 
e pontualidade.

Missão

Serviços

A N° 1 EM
TRANSPORTE
DE VEÍCULOS

ESPECIAIS



Áreas de atuação

Montadoras
Blindadoras
Concessionarias
Estúdios de filmagem e fotografia
Marketing (eventos, feiras, exposições)

Esporte (Rally, F1, Stock Car)

Oficinas
Fabricas
Industrias
Revendas
Construtoras
Frotas em geral



Hoje contamos com uma estrutura de logística para atender 
países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai com a mesma 
qualidade e comprometimento que atendemos no Brasil.

Onde atuamos



Caminhões com Plataformas Hidráulicas abertas;

Caminhões com Plataformas Hidráulicas fechadas (Sider);

Plataforma Elevatória Sider para veículos baixos, especiais ou confidenciais;

Cegonhas Sider para até 8 veículos;

Cegonha mista;

Prancha para transporte de caminhões;

Trucks para até 3  veículos;

Trucks Sider para até 3 veículos;

Nossa frota



Truck Sider para até 3 veículos

Truck Sider para até 2 veículos

Cegonha Mista

Cegonha SiderTruck Sider para até 1 veículo



Clientes

Montadoras



Clientes

Seguradora
Concessionária

Empresas



Clientes

Produtoras

Killers



Avenida Hélio Ossamu Daikuara, 3257 - Jd. Vista Alegre
CEP.: 06.807-000 - Embu das Artes - SP

comercial@workcar.com.br

+55 11 3751-2366

Contato

“Inovando com tecnologia rumo ao futuro”

@workcarbr

@workcarbr

workcar.com.br


