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Nova solução da 
TruckvaN para o 
mercado de eveNTos
Jetbus é um jato executivo sobre rodas que 
mudará o conceito de transporte e viagem

© Waldir Silva David / Vertical Imagens

Confira todos os recursos
disponíveis no jetbus:

 4 poltronas aviation style, 

sendo duas com massageador

 2 sofás

 WC Vip

 2 frigobares

 Adega

 Bar

 Cafeteira Nespresso

 2 TVs de LED - 32” e 50”

 PlayStation 3

 Som digital 8.1 com

 receiver Yamaha 

 Apple TV

 Wi-fi

 Intercom para contato

 com o motorista

um jato executivo sobre rodas 
destinado para o transporte de 
artistas, celebridades, empre-
sários e políticos. “A ideia é 
proporcionar todo o con-
forto possível e disponibili-
zar recursos de multimídia 

Com o objetivo de oferecer 
um serviço diferenciado para 
o mercado de eventos ,  a 
Truckvan, maior fabricante 
de Unidades Móveis do Brasil, 
investiu em mais um projeto 
inovador. Trata-se do jetbus, 

que permitam aos usuários 
traba lhar durante o per-
curso”, afirma o sócio-diretor 
da empresa, Alcides Braga.

Com capacidade para aco-
modar 10 passageiros, o micro- 
-ônibus mede 7,20 metros de 

comprimento e está equipado 
com quatro poltronas, sendo 
duas com massageador, dois sofás, 
duas TVs de LED de 32” e 50”, 
um videogame PlayStation 3 e 
outros itens que tornarão a via-
gem inesquecível.

Além disso, o veículo tem 
a grande vantagem de ser dis-
creto, sem nenhuma identifi-
cação, para preservar a pri-
vacidade do cliente. “O jetbus 
veio para impactar o mercado 
e ser mais um serviço comple-
mentar às ações dos Camarins 
Móveis”, destaca a coorde-
nadora do Departamento 
de Produção e Eventos da 
Truckvan, Lia Braga. 
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I nfelizmente nossa 
S e le ção  não  fez 
a parte dela den-
t ro  dos  g ra ma -

dos. Mas, por outro lado, 
nosso País e, principal-
mente nosso povo, provou 
que tem totais condições 
de organizar um megae-
vento e acolher maravilho-
samente bem os estrangei-
ros. A Copa acabou, trouxe 
vários legados positivos e, 
como era previsto, afetou 
drasticamente a economia 
brasileira. Assim como o 
time canarinho vai precisar 
se reinventar para voltar 
a ser o País do Futebol, o 
setor de implementos rodo-
viários também terá que se 
superar para amenizar a 
retração. Para se ter uma 
ideia, só no primeiro semes-
tre, as empresas de carro-
cerias registraram queda de 
7,78% das vendas em relação 
ao mesmo período do ano 
passado. O quadro é ainda 
mais desanimador e a proje-
ção é de queda de 10% para 
2014. Diante desse cenário 
preocupante, a Truckvan 
intensif ica seus esforços 
para manter seu quadro de 
funcionários, ciente de que 
o crescimento da empresa só 
foi possível graças ao com-
prometimento individual e 
corporativo dos seus mais 
de 330 colaboradores.

edITorIal

Flavio santilli e 
alcides Braga 
Diretores da truckvan

©
 R

S 
P

re
ss

 /
 D

iv
ul

g
aç

ão

1,
 2

 ©
 L

e
an

d
ro

 S
iq

ue
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss
  /

  3
 ©

 M
ul

ti
ví

d
e

o
 /

 D
iv

ul
g

aç
ão

Jornalista responsável: Roberto souza (MtB: 11.408) • editor: Rodrigo Moraes • subeditora: samantha Cerquetani • 

 reportagem: Leandro siqueira • revisão: Paulo Furstenau diagramação: Leonardo Fial, Luiz Fernando almeida, Felipe 

santiago e Willian Fernandes • comercial: comercial@rspress.com.br

TruckvaN: unidade parque Novo mundo: Rua soldado Hamilton silva e Costa, 135 – são Paulo-sP – 

CEP: 02190-010 – Brasil – telefone: (11) 2635-1133 | unidade Fernão dias: Rua são gabriel, 126 – Vila Renata – são Paulo-sP 

– CEP: 02282-000 – telefone: (11) 2086-5555

www.truckvan.com.br

INovação

maior praticidade de operação, 
f izemos uma sala de avanço 
sem pés de apoio, equipada 
com um sistema de automação 
diferenciado, com mecanismos 
embutidos”, explica Fuga. 

TecNologIa de 
poNTa para superar 
expecTaTIvas 
dos clIeNTes

Para proporcionar ao cliente 
um serviço de tecnologia e 
qualidade na medida certa, 
a Truckvan possui um setor 
de engenharia composto por 
equipe técnica multidiscipli-
nar: atualmente são quatro 
projetistas mecânicos, uma 
projetista elétrica, um coorde-
nador de métodos e processos, 
um coordenador da qualidade, 
uma inspetora da qualidade e 
um analista de processo de usi-
nagem. “Nossos colaboradores 
vêm de diversos segmentos e 
nos ajudam muito com novas 
ideias, para que possamos sem-
pre superar as expectativas 
de nossos clientes”, destaca o 
gerente de Engenharia, Danilo 
Ferrazzoli Fuga.

O setor ainda conta com 
a colaboração dos funcioná-
rios da fábrica, que, por pos-
suírem conhecimento prá-
tico, atuam em parceria no 
desenvolvimento de novas 
soluções. Buscando evolu-
ção constante, os prof issio-
nais do Departamento de 
Engenharia trabalham com 
softwares de última geração, 
além de ferramentas de simu-
lação computacional, área de 
prototipagem e validação de 
novas tecnologias.

Um bom exemplo da mis-
são da Truckvan em propor-
cionar mobilidade e alter-
nat ivas ,  considerando as 

necessidades de cada pro-
jeto, foi a Unidade Móvel de 
broadcasting desenvolvida para  
o cliente Multivídeo fazer 
transmissões ao vivo. “Para 
garantir um design inovador e 

saiba mais sobre o Departamento de Engenharia da truckvan

danilo Fuga gerencia 

o departamento de 

engenharia. abaixo, 

unidade móvel possui uma 

sala de avanço sem pés 

de apoio para garantir um 

design inovador e maior 

praticidade de operação



agosto 2014                   3                        
1 

©
 C

am
il

a 
B

uo
n

afi
n

a 
Fo

to
g

ra
fi

a 
 /

  2
, 3

 ©
 L

e
an

d
ro

 S
iq

ue
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss

30ª edIção da FIspal Food Service

Food Trucks

Com o objetivo de divulgar sua 
atuação na área de food trucks, a 
Truckvan participou pela pri-
meira vez da Fispal Food Service, 
Feira Internacional de Produtos 
e Serviços para a Alimentação 
Fora do Lar, que aconteceu de 24 
a 27 de junho, no Expo Center 
Norte, em São Paulo (SP).

A 30ª edição da Feira tam-
bém marcou a estreia da assis-
tente de produção da Truckvan, 
Bruna Gambeta. Contratada em 
março deste ano, a jovem de 21 
anos viveu uma experiência 

totalmente nova: “Já traba-
lhei com eventos, porém, foi 
a primeira vez que participei 
de toda a execução do projeto, 
incluindo a parte administra-
tiva e organização”.

Em um estande próprio 
de 70 m², a Truckvan apre-
sentou sua Cozinha Estúdio 
Móvel, produzida para o chef 
de cozinha e apresentador Edu 
Guedes levar suas receitas para 
todo o País. A Unidade Móvel, 
por sinal, despertou tanto a 
atenção dos visitantes que 

passaram pelo local, que mui-
tos fizeram questão de conhe-
cer a estrutura do veículo e tirar 
fotos. Durante os quatro dias, 
Bruna e o outro assistente de 
produção da Truckvan, Diley 
Diniz (‘Cowboy’), atenderam 
mais de 150 pessoas. “Foi muito 
legal ter um contato direto com 
clientes, tirar dúvidas, falar 
sobre as possibilidades de pro-
jetos e ver a empolgação das 
pessoas em montar seu próprio 
negócio”, destaca Bruna.

Como era previsto, a Fispal 
Food Service rendeu ótimos fru-
tos para a Truckvan. De acordo 
com a assistente, ela e a coor-
denadora do Departamento de 
Produção e Eventos, Lia Braga, 
estão com a agenda lotada de 
reuniões com empreendedo-
res interessados em conhe-
cer a tecnologia e a qualidade 
da Truckvan. “Estamos tam-
bém com dois negócios bem- 
-encaminhados para fechar.” 

truckvan apresenta Cozinha Móvel no maior evento do setor na américa Latina

Food truckS cusTomIzados

Os food trucks da Truckvan são fabricados de acordo 
com a necessidade de cada cliente. As dimensões 
podem variar conforme o chassi do veículo a ser ins-
talado ou para atender às medidas regulamentadas 
pelas leis específicas de cada município em relação 
à comida de rua.

Brazil 
Promotion 
2014

Pelo segundo ano con-
secutivo, a Truckvan 
participa da maior feira 
de live marketing do 
País, que acontece 
de 5 a 7 de agosto, 
das 13h às 20h, no 
Transamérica Expo 
Center, em São Paulo. 
Visite nosso estande 
na rua I6, nº 106, e 
surpreenda-se! Leia a 
cobertura completa do 
evento na próxima edi-
ção do Jornal Truckvan.

mais de 150 pessoas visitaram o 

estande da Truckvan durante a Feira. 

acima, a assistente de produção 

Bruna gambeta, e abaixo, diley 

diniz (de preto), tira as dúvidas de 

um visitante sobre os Food trucks
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aNIversarIaNTes de agosTo

Marcelo Cardoso de Miranda 2/8
thiago de Freitas salles 3/8
Reginaldo Neiva 4/8
Luís Evangelista de souza 6/8
arcendino Xavier de Jesus 8/8
gilberto aparecido Paquiel 8/8
Deivison santos Monteiro 10/8
gleyson Felipe de Lima 10/8
Paulo José de Lima 12/8

Edilson Vieira da silva 16/8
sergio gomes da silva 16/8
alexandro de Matos 17/8
Flávio santos oliveira 17/8
Wilson silva Pereira Lopes 17/8
Neydson Ferreira dos santos 18/8
Maria José avelino de Lira 19/8
Wagner da silva Monteiro 19/8
Maico Correia do Nascimento 20/8

Fabio alves da silva 21/8
Fabio Roberto Feitosa de Lemos 22/8
Michael Nilton Choque Mamani 23/8
Milton Cesar Pereira da silva 23/8
andré silvio Ramalho 24/8 
terezinha de Fátima Marchiolli
sobral 24/8
José Modesto 25/8
alcides geraldes Braga 29/8

deseNhaNdo uma Nova hIsTórIa
Conheça os funcionários que dão vida aos projetos visuais da truckvan

Na Copa do Mundo de 2014, 
ficou evidente que não adianta 
ter bons jogadores individual-
mente se não houver uma inte-
gração plena entre todos os seto-
res de uma equipe. Além disso, 
um time que quer ser campeão 
precisa aceitar as mudanças 
e estar preparado para novos 
desaf ios. Pensando nisso, a 
Truckvan acredita em profis-
sionais flexíveis e ousados. É o 
caso de Victor Dariano Silva e 
Vinícius Carolino - os dois tra-
balham na fábrica da rodovia 
Fernão Dias e um complementa 
o trabalho do outro. 

Formado pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade de São Paulo 
(FAU-USP), Victão, como é 
chamado pelos colegas de tra-
balho, está na Truckvan desde 
janeiro de 2011. “Eu e minha 
estagiária, Caroline Buffone, 
fazemos os projetos executi-
vos do interior das Unidades 
Móveis, ilustrando, com dese-
nhos em plantas, os mobiliá-
rios e equipamentos de acordo 
com o briefing do cliente e o 
tamanho do veículo.” Com 
o crescimento exponencial 
da Truckvan, o trabalho do 
arquiteto de 28 anos aumentou 
significativamente: “Só neste 
ano, recebemos 358 solicita-
ções de projetos, sendo 44 só 
de food trucks. Por isso esta-
mos trabalhando para ter um 

e decorar, com cores, luzes e 
enfeites, a Unidade Móvel de 
forma bem harmônica.”

Para Vini, como é conhe-
cido, o maior reconhecimento 
de que o trabalho foi bem-feito 
é “quando o cliente está dentro 
de um espaço sobre rodas e se 
imagina em qualquer lugar, 
menos em uma carreta”. 

computação gráfica, o rapaz 
de 29 anos trouxe há um ano 
e sete meses sua vasta expe-
riência em agências de publici-
dade para a Truckvan. “Minha 
função é transformar a planta 
desenhada pelo Victor em um 
projeto 3D para encantar o 
cliente com as imagens, além 
de definir o tipo de mobiliário 

Departamento de Arquitetura 
cada vez mais forte”.

Após Silva resolver toda 
a parte técnica , entra em 
ação a criatividade e talento 
do diretor de arte Vinícius 
Carolino. Com cursos reali-
zados na MELIES – Escola 
de Cinema, 3D e Animação, e 
graduado em comunicação em 

©
 L

e
a

n
d

ro
 S

iq
u

e
ir

a 
/ 

R
S 

P
re

ss

perFIl

vini, carol e victão trabalham em total sintonia para superar as expectativas dos clientes


