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A RANKING TEM O CAMINHÃO CERTO PARA VOCÊ.
Com mais de 31 anos no mercado, a Ranking Gestão de Frotas tem sempre o veículo certo para o seu negócio, 
não importa qual seja a sua carga. 

Trabalhamos com uma linha diversificada de caminhões para atender ao que você precisa e onde você precisa, 
em qualquer lugar do Brasil.

CONHEÇA NOSSOS CAMINHÕES E TERCEIRIZE SUA 
FROTA COM A RANKING.



PARA TODOS OS TIPOS DE CARGA
Todos os nossos caminhões são adaptáveis para baú ou carroceria aberta.
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Implemento Baú Implemento Carga Seca



Modelos na Ranking

ATEGO 2430

ATEGO 1719

ACCELO 815

ACCELO 1016



Modelos na Ranking

Constellation 14.190

9.170 Delivery Delivery Express

Constellation 17.190 Constellation 24.280



EQUIPE DE MOTORISTA QUALIFICADA
Ao trabalhar com a Ranking, você pode optar por contratar a mão de obra em conjunto. Nossa equipe de motoristas é 
treinada com diversos cursos como Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP), Direção Defensiva, 
Primeiros-Socorros, entre outros. 

Além disso, quando o veículo está nas mãos dos nossos motoristas, a responsabilidade de danos ao veículo é toda da 
Ranking, sem nenhum tipo de franquia por sua conta.



MANTENHA O FOCO NO SEU NEGÓCIO E TERCEIRIZE A SUA FROTA COM A RANKING.

VANTAGENS:
Os custos e responsabilidades abaixo ficam com a Ranking:

• Burocracia e despachante do caminhão¹
• Emplacamento e licenciamento
• Seguro automotivo
• Assistência 24 horas
• Depreciação e venda dos veículos
• Gestão de infrações de trânsito
• Acompanhamento de sinistros
• Revisão e manutenção preventiva
• Troca de pneus
• Peças para reposição

Exclusivo para liberação de documentação referente ao veículo. Não contempla a burocracia e despachante das cargas.

E mais: se necessário, substituímos seu veículo.

Além disso, você tem muito mais agilidade para reagir às mudanças do mercado:
• Frota sempre renovada
• Flexibilização do tamanho da frota
• Opção de carro reserva e motorista



POLÍTICA DE QUALIDADE
Nossa política de qualidade é garantir que o tempo de todos seja valorizado, através da comunicação eficaz, 
oferecendo serviços de qualidade e relações verdadeiras com as pessoas, medindo e acompanhando os resultados em 
busca da melhoria contínua.

Fomos a primeira empresa do setor com certificação ISO 9001 no Espírito Santo.



ALGUNS DOS NOSSOS CLIENTES.

ATENDEMOS
EM QUALQUER
LUGAR DO PAÍS.
Estados em que já atuamos:

Temos disponibilidade para atender
prontamente em qualquer estado.

Maranhão Ceará

Pernambuco

Bahia

Espírito Santo

Minas gerais

Rio de Janeiro

São PauloParaná

Mato Grosso
do Sul



rankingfrotas.com.br
frotas@rankingfrotas.com.br

@rankinggestaodefrotas
/rankinggestaodefrotas
/ranking-gestao-de-frotas

Vitória
Av. Adalberto Simão Nader, 1581
Bairro República
(27) 3145.3400

Cariacica
Rua Amazonas, 533
Jardim América
(27) 3327.4100

Vila Velha
Rodovia Carlos Lindemberg, 3600
(27) 3090-3400


