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Randon figura novamente no levantamento Marcas de Quem Decide, juntamente com a Racon Consórcios
que é a primeira em lembrança e em preferência.
A Randon S.A Implementos e Participações integra novamente o ranking da pesquisa Marcas de Quem
Decide, promovida pelo Jornal do Comércio e realizada pela Qualidata. As Empresas Randon aparecem na
categoria Grande Marca Gaúcha, nesta que é a 19ª edição do evento, tendo obtido a quarta posição tanto
em lembrança quanto em preferência.
A Randon Administradora de Consórcios aparece no levantamento através da Racon, sua marca em
consórcios de imóveis e veículos, em primeiro lugar no ranking tanto em lembrança quanto na preferência
dos entrevistados.
A apresentação dos resultados ocorreu no dia 7 de março (terçafeira), no Centro de Eventos do Hotel Plaza
São Rafael, em Porto Alegre, ocasião que contou com as presenças de Jaime Marchet (Banco Randon) e
Augusto Giongo Letti (Randon Consórcios ) para receberem as premiações.
Empresas Randon — O conglomerado das Empresas Randon teve seu início em 1949 e, através de suas
diversas companhias, atua nos segmentos de veículos para o transporte de carga, ferroviário e forade
estrada, bem como sistemas automotivos, autopeças e serviços. A Randon S.A. Implementos e
Participações (Divisão Implementos, Divisão Veículos e Divisão Suspensys) é a empresa controladora com
as controladas: Frasle S.A., Randon Argentina S.A., Randon Implementos para o Transporte Ltda., Randon
Administradora de Consórcios Ltda., Master Sistemas Automotivos Ltda., JOST Brasil Sistemas
Automotivos Ltda., Castertech Tecnologia e Fundição Ltda e o Banco Randon S.A.. Em seu conjunto,
produzem um dos mais amplos portfólios de produtos do segmento de veículos comerciais, correlacionados
com o transporte de cargas, seja rodoviário, ferroviário, ou fora de estrada dentre as empresas congêneres
no mundo.
Racon Consórcios — É a marca da Randon Administradora de Consórcios , sob a qual atua nos
segmentos de consórcios para aquisição de imóveis e veículos. Atualmente, a Racon possui mais de 100
pontos de vendas, em 15 estados brasileiros. Relacionamento, flexibilidade e credibilidade são os
diferencias da empresa, que tem 28 anos de atuação no mercado e figura entre as maiores administradoras
de consórcios do país.
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