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Truckvan 
paTrocina 
premiação do 
desafio inova 
paula souza
Alcides Braga integra Comissão 
Avaliadora da competição
Melhor dos Melhores
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Ciente da importância do 
empreendedorismo para o 
desenvolvimento socioeconô-
mico do Brasil, a Truckvan 
patrocinou o evento de pre-
miação do Desaf io INOVA 
Paula Souza de IDEIAS a 
NEGÓCIOS, realizado em 6 
de fevereiro na sede do Centro 
Paula Souza, em São Paulo (SP).

“Foi uma grande satisfa-
ção participar desse evento. 
A Truckvan apoia iniciativas 
como essa e acredita que elas 
são um caminho para a evolução 
democrática necessária ao nosso 
povo”, afirmou o sócio-diretor 
da empresa, Alcides Braga.

Em seu discurso inicial, Braga 
destacou a importância do projeto 
e deu um conselho para os novos 
empreendedores: “O Desafio 
INOVA Paula Souza tende a 
mudar esse panorama de mor-
talidade do empreendedorismo. 
Então, trabalhem duro, muito e 
não desistam nunca. Coragem, 
fé e vamos que vamos”.

O empresário integrou a 
Comissão Avaliadora da com-
petição Melhor dos Melhores, 
que reuniu os primeiros coloca-
dos de cada um dos 10 eixos tec-
nológicos: produção industrial; 
controle e processos industriais; 
gestão e negócios; produção ali-
mentícia; turismo, hospitalidade 

e lazer; infraestrutura; recursos 
naturais; ambiente, saúde e segu-
rança; informação e comunica-
ção; produção cultural e design.

Com a apresentação de um 
capacete para motociclista que 
abre e fecha a viseira automati-
camente, o grupo da Etec Júlio 
de Mesquita, de Santo André, 
foi o grande vencedor e faturou 
um prêmio de R$ 15 mil. “Quero 
agradecer à Truckvan por ter nos 
dado, junto com o Centro Paula 
Souza, a oportunidade de mos-
trarmos nossa ideia. Esse prêmio 
é fruto da união e da aposta que 
vocês fizeram em nós”, ressaltou 
um dos integrantes da equipe, 
André Ambrósio dos Santos.

Para o diretor da Agência 
INOVA Paula Souza, Oswaldo 
Massambani, a parceria entre 
a Truckvan e o Centro Paula 
Souza é um estímulo estraté-
gico para o desenvolvimento da 
criatividade, da tecnologia e da 
inovação no estado de São Paulo.

Além de patrocinar a premia-
ção, a Truckvan também apoiou 
a realização do Demo Day – o 
dia da demonstração dos 289 
melhores modelos de negócios 
desenvolvidos no Desafio INOVA 
Paula Souza, por equipes de Etecs 
e Fatecs, que aconteceu em 20 
de fevereiro em todas as regiões 
administrativas de São Paulo. 

(1) alcides Braga entrega cheque no valor de r$ 10 mil 

para a equipe da etec de franca, que ficou em 2º lugar. 

(2) Braga faz apresentação em evento e fala sobre trajetória 

de sucesso da Truckvan. (3) Três primeiros colocados 

exibem orgulhosos, seus prêmios. (4) alcides com o diretor 

da agência inova paula souza, oswaldo massambani
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e m  2 2  a n o s ,  a 
Truckvan sempre 
procurou superar as 

expectativas de seus clientes, 
empenhando-se em entregar 
produtos melhores do que o 
encomendado, além de criar 
projetos com alcance social 
e que tragam melhorias para 
a população.

Dentre os trabalhos que 
mais nos trazem satisfação, 
estão as Escolas Móveis. 
Recentemente, propagan-
das do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai-SP) foram veiculadas 
na mídia mostrando nossas 
carretas, nos enchendo de 
orgulho. Afinal de contas, 
muitos jovens conseguem 
ingressar no mercado de tra-
balho graças à flexibilidade 
que elas proporcionam.

Em 2013,  produzi -
mos 45 Unidades Móveis 
de Treinamento para o 
Departamento Nacional do 
Senai e estamos nos esfor-
çando cada vez mais para 
contribuir com a qualifica-
ção de mão de obra no Brasil.

Em breve, entregaremos 
mais 12 Unidades Móveis 
para o Centro Paula Souza, 
voltadas para os cursos de 
Imagem Pessoal, Confecção, 
Hospitalidade, Alimentação, 
entre outros. Dessa forma, 
estamos colaborando com a 
diminuição do desemprego 
no Brasil e com o crescimento 
da economia de nosso País.

ediTorial

alcides Braga e 
flavio santilli 
Diretores da Truckvan
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proJeTo inédiTo para 
empresa de videogames
Ônibus customizado será usado para festas de crianças

Para nós, missão dada é missão 
cumprida. Afinal de contas, o 
que nos move são os desafios. 
Após cinco meses de muito 
trabalho e empenho dos fun-
cionários, a Truckvan entre-
gou, na segunda quinzena de 
fevereiro, um ônibus customi-
zado para a empresa FitGame, 
pioneira na locação de video-
games para festas no Brasil.

Com seis estações de video-
games, sendo dois Playstation 4, 
dois Xbox One e dois Nintendo 
Wii U, o ônibus comporta até 22 
crianças e pode ser alugado por 

até quatro horas. “Um aspecto 
muito bacana desse projeto é 
que os pais podem monitorar 
o filho via internet. Por meio 
de câmeras instaladas no veí-
culo, é possível ver, de casa ou 
qualquer lugar, se o filho está 
bem, se está fazendo bagunça 
etc”, explica a coordenadora do 
Departamento de Produção e 
Eventos da Truckvan, Lia Braga.

Enquanto a festa estiver 
rolando, o ônibus circulará nas 
orlas de Copacabana e Ipanema, 
no Rio de Janeiro (RJ), com a 
velocidade máxima de 30 km 

por hora. Lia destaca ainda que 
haverá bolo e refrigerantes para 
a criançada durante as festas. “As 
festas no ônibus FitGame serão 
inesquecíveis. Certamente, muitas 
crianças irão querer comemorar 
seus aniversários dessa maneira, 
por ser uma experiência total-
mente nova e fantástica.”

O sócio-diretor da Truckvan, 
Alcides Braga ressalta que 
todos os envolvidos estão de 
parabéns pelo excelente resul-
tado obtido. “Desejamos ao 
cliente que tenha sucesso em 
seu empreendimento.” 

diversão
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(1) Ônibus foi equipado com dois playstation 4, dois 

Xbox one e dois nintendo Wii u. (2) funcionário faz 

os últimos reparos antes da entrega para o cliente
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a nova casa dos  
camarins móveis
Galpão na rodovia Dutra será a sede do 
Departamento de Produção e Eventos

Em 2013, a Truckvan inaugurou 
o Departamento de Produção 
e Eventos, com o objetivo de 
agregar serviços na operação 
das Unidades Móveis e bus-
car soluções para viabilizar 
ideias e projetos itinerantes por 
meio de um estudo de propos-
tas inovadoras.

Um dos destaques desse 
departamento são os Camarins 
Móveis, responsáveis por inse-
rir a empresa no mundo do show 
business. As Unidades Móveis 
já foram usadas por grandes 
artistas em festivais de música 
como o Planeta Terra Festival, 
Monsters of Rock e Lollapalooza.

Para atender a esse mercado 

tão dinâmico com mais quali-
dade, rapidez e autonomia, a 
Truckvan destinou um galpão 
de aproximadamente 800 m² na 
avenida Guarulhos, perto da 
rodovia Dutra, para ser a sede 
do Departamento de Produção 
e Eventos.

Além de abrigar os Camarins 
Móveis, o espaço também está 
sendo usado para reformas inter-
nas das carretas já existentes. 
“Por enquanto, somos 13 funcio-
nários, distribuídos entre marce-
naria, serralheria, montadores, 
motoristas, eu e Giovana (assis-
tente de produção)”, explica a 
coordenadora do Departamento, 
Lia Braga. Ela, por sinal, tem 

certeza de que esse novo 
local impactará e trará 
melhorias para a empresa. 
“É mais estrutura, mão de 
obra e uma equipe dedicada 
para eventos.”

Vale lembrar que a 
Truckvan possui hoje 
uma sede de 12 mil m² 
no bairro Parque Novo 
Mundo, outra de 5,5 mil 
m² na rodovia Fernão 
Dias, ambas na zona 
norte de São Paulo, e já 
iniciou os aportes para 
uma nova fábrica de baús 
de alumínio, em Cumbica, 
Guarulhos, no começo do 
segundo semestre. 

primeiros 
socorros

CamPanha 
CaRnavaL
SeGuRo

Com o objetivo de capaci-
tar os funcionários a pres-
tar os primeiros socorros 
a vítimas de acidentes 
ou em perigo iminente, a 
Truckvan promoveu, em 17 
de fevereiro, o Treinamento 
de Primeiros Socorros para 
21 colaboradores na fábrica 
da rodovia Fernão Dias. 
“Primeiramente, eu recruto 
voluntários. Depois eles 
passam por uma breve 
entrevista, para sabermos 
se têm medo de sangue e 
se possuem bom condicio-
namento físico”, explica a 
enfermeira da Truckvan 
Camila Setani.

No início do mês de fevereiro, o 
grupo Biologia e Saúde minis-
trou palestras para os funcio-
nários da Truckvan sobre a 
importância do uso do pre-
servativo nas relações sexuais. 
A iniciativa faz parte da cam-
panha Carnaval Seguro e serviu 
para alertar a todos sobre os 
cuidados que devem ser toma-
dos para não contrair doenças 
sexualmente transmissíveis.  

De acordo com a enfermeira 
da Truckvan, Camila Setani, 
as dúvidas mais comuns foram 
se as doenças são transmitidas 
somente pela relação sexual 
e quais suas consequências 
e tratamentos. As palestras 
aconteceram nas duas sedes 
da empresa. 

esTruTura
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2(1) galpão possui 

aproximadamente

800 m² e conta atualmente

com 13 funcionários.  

(2) nova sede do 

departamento de

produção e eventos está 

localizada na avenida 

guarulhos, nº 2.400
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aniversarianTes de março

reconhecimenTo profissional
Funcionários que mudaram de cargos falam sobre suas novas experiências

A Truckvan começou sua tra-
jetória em 1992 com cinco 
funcionários, e atualmente 
conta com mais de 300 pro-
fissionais. Na primeira edição 
deste Jornal, os leitores tive-
ram a oportunidade de conhe-
cer os colaboradores mais 
antigos da empresa: Jorge 
José da Silva, Célia Geraldes 
Braga, Sílvio José da Silva e 
José Isael dos Santos, todos 
com mais de 20 anos de casa.

Assim como eles, a maio-
ria dos funcionários traba-
lha há mais de três anos na 
empresa, fruto de uma polí-
tica de valorização e reco-
nhecimento prof issional da 
Truckvan. “A ideia é promover 
o desenvolvimento da equipe, 
capacitando e dando opor-
tunidades. O intuito é que 
todos encontrem um ambiente 
onde possam desenvolver seus 
talentos, e que aqueles que se 
envolvem e se dedicam sejam 
reconhecidos e evoluam social, 
pessoal e profissionalmente”, 
destaca o sócio-diretor Flavio 
Santilli. A dedicação e com-
prometimento desses profis-
sionais são fundamentais para 
o expressivo e contínuo cres-
cimento da empresa.

Para que um colaborador 
possa desenvolver todo o seu 
potencial, ele deve se sentir 
motivado. Ricardo de Souza 
Martins, 33 anos, sempre tra-
balhou em empresas de car-
roceria, mas só na Truckvan 
recebeu o devido reconheci-
mento. “Vou completar três 
anos em abril. Comecei como 
ajudante, depois de três meses 
virei meio-oficial de soldador e, 
após um ano, fui promovido a 
soldador. Aqui sou valorizado, 
e quero continuar crescendo 
junto com a empresa.”

Assim como Mart ins , 
Fábio Marques de Souza tem 
33 anos e já mudou de cargo 
na Truckvan. Natura l de 
Guarulhos (SP), o rapaz come-
çou como motorista de carro 
e atualmente é controlador de 
almoxarifado. “Trabalhei um 
ano e 11 meses como motorista 
e estou há cinco meses nessa 
nova função. É muito gratifi-
cante. Aprendo muito todos os 
dias.” Fabinho, como é cha-
mado pelos colegas, sonha em 
crescer cada vez mais: “Eu me 
espelho nos donos da empresa. 
Assim como eles venceram, 
eu também vou vencer. Estou 
lutando para isso”. 
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Edson Martins Silva  3/3
Renato Santos da Silva Lima  3/3
José Milton da Silva  6/3
Francisco Olegario da Silva  6/3
Mario Boldori Junior  8/3
Thiago Hernaine Jeremias  8/3
Ricardo Santamaria  8/3
Elaine Aparecida Felix da Silva  10/3
Rafael Santos da Silva  12/3
Flavio Renato Preciso  13/3

Marcelo Carvalho Pinto  16/3
Sidney Ferreira da Silva  16/3
Amauri Rodrigues dos Santos  17/3
Kaue Luan Alves de Campos  19/3
Laercio Cruz França  21/3
Paulo Soares Roberto  21/3
Ricardo de Souza Martins  22/3
Antonio Rodrigues Da Silva  23/3
Leonardo Santana Bomfim  24/3
Paulo André Costa da Silva  24/3

Monica Ferreira da Silva  25/3
Joanigno Mendes Rodrigues  26/3
Everton Nellis Costa  26/3
Thiego Tadeu Zague Basilio  28/3
Leonel de Oliveira  29/3
Gicelmo dos Santos Souza  29/3
Leonil de Oliveira  29/3
Jorge José da Silva  30/3

(1) fábio marques está há cinco meses como 

controlador de almoxarifado. (2) em menos de 

um ano, ricardo foi promovido duas vezes


