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JUNTOS #SOMOSILIMITADOS

A sede própria de Cumbica tem um terreno de 5.580 m²

©Drone/BM Produções

nosso e veio no momento
que consideramos mais
oportuno, com retomada
da economia e ampliação
das nossas áreas de atuação.
Além de dobrarmos a nossa
área física, também ganharemos em escala de produção e unificação da mão de
obra”, conclui o sócio.
Antes, a empresa estava
dividida da seguinte forma:
Fábrica do Parque Novo
Mundo (SP): Matriz do
Grupo; produção de implementos rodoviários; e Casa
da Randon na Grande São
Paulo, responsável por atender 29 municípios da região
metropolitana em toda a
linha de produtos, pesados,
leves, peças, serviços, consórcios, pneus, entre outros.
Fábrica da Fernão Dias
(SP): Departamento de TI &
Energia; e produção de carro-forte e veículos de luxo.
Fábrica de Cumbica
(GRU): Produção e customização das unidades móveis;
e Departamento de Eventos.
Com esta medida, a
Truckvan reforça a sua
expectativa de crescer 30%
em 2018 e espera resultados
ainda mais expressivos nos
próximos anos.

A fábrica do Parque Novo Mundo tem um terreno de 11.200 m².

©Toni Branco/Studio Norte

Assim como todo o País,
a Truckvan sentiu duramente os efeitos da crise
econômica que assolou o
Brasil nos últimos três
anos e resolveu se mexer,
ampliando sua área de atuação. Agora a empresa adotou
mais uma estratégia ousada e
ambiciosa e unificará as suas
três fábricas. A partir de
abril, a fabricante se mudará,
com 100% de sua operação,
para um terreno de 50 mil
m², com 17.500 m² de área
construída, localizado na
Rodovia Presidente Dutra,
no bairro de Bonsucesso,
em Guarulhos (SP).
“Iniciamos a mudança
no início de fevereiro com
a certeza de que elevará o
nosso patamar estrutural e
nos proporcionará um ganho
significativo em sinergia
entre todos os nossos departamentos, além de aumentos
extraordinários de produtividade e agilidade”, destaca
Alcides Braga, sócio-diretor
da Truckvan.
Cofundador da Truckvan,
Flavio Santilli aponta mais
fatores que estimularam
a empresa a tomar esta
decisão:
“É um sonho antigo

© Drone/BM Produções

T r u c k v a n a d o t a e s t r até g ia o u s a da e u n i f i c a s ua s fá b r i c a s

A planta da Fernão Dias tem um terreno de 6.300 m².
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Futebol

Flavio Santilli e
Alcides Braga
Sócios-diretores
da Truckvan

©Toni Branco/Studio Norte

Graças a Deus, sempre fomos
ousados! Nunca tivemos medo
de nos arriscar, de inovar, de
ser diferente e de fazer a diferença. Este é o nosso DNA.
Talvez seja por isso que resolvemos nos especializar em unidades móveis, pois não aceitamos ficar parados, estamos
constantemente nos movendo
em busca de um único objetivo: sermos melhores do que
ontem e pior do que amanhã.
E acreditamos que a unificação das três fábricas simboliza esta nossa missão e
colaborará tremendamente
para recuperarmos os resultados positivos e conquistarmos sonhos muito maiores
e até mesmo inimagináveis.
É claro que toda mudança traz
aquele frio na barriga e até
uma certa insegurança e dúvidas, mas uma coisa afirmamos
com toda certeza: JUNTOS
SOMOS ILIMITADOS.
Agora não haverá mais a
Truckvan do Parque Novo
Mundo, a Truckvan da Fernão
Dias, a Truckvan de Cumbica.
Será apenas a TRUCKVAN!
E, assim, esperamos que todos
sintam-se, cada vez mais, parte
de um único time, uma única
equipe, uma única família.
“ S eja a muda nça que
você quer ver no mundo”
– Mahatma Gandhi

©Toni Branco/Studio Norte

Editorial

A parcer ia entre Tr uckvan e Cor inthians foi anunciada em julho de 2017

MAIS ESTRUTURA PARA
OS NOVOS CRAQUES
Truckvan entrega vestiários feitos em contêineres para o Corinthians
Especializada na fabricação de unidades móveis para
diversas áreas, a Truckvan
ingressou com mais força
no mundo do futebol no início de 2015. Desde então, a
empresa já contribuiu, por
meio de suas soluções sobre
rodas, com diversos eventos
e ações pontuais dos quatro
grandes clubes do estado de
São Paulo. Agora, a fabricante paulista acaba de entregar dois vestiários, feitos em
contêineres, para as categorias de base do Corinthians.
Os módulos estão instalados
no Centro de Excelência em

Formação de Atletas – ao lado
do CT Dr. Joaquim Grava, e
serão usados por atletas de
15 a 20 anos.
“Para nós é uma honra
poder proporcionar muito
mais estrutura, conforto e
comodidade para os jogadores da base do Corinthians”,
destaca Alcides Braga.
A previsão era inaugurar o
vestiário em setembro do ano
passado, quando o Corinthians
comemorou 107 anos, porém,
por questões estratégicas do
clube, o projeto foi adiado, o
que possibilitou a Truckvan
fazer mais testes e melhorias.

TRUCKVAN
Jornalista Responsável: Leandro Siqueira (MTB: 59.887/SP)
www.truckvan.com.br

“O vestiário foi todo revestido em fibra com piso em
manta vinílica, o que o torna
muito mais resistente à chuva
e inundações”, explica Braga.
Com estrutura de dois
contêineres de 20 pés, com
6 metros de comprimento
por 2,50 de largura, 2,90 de
altura e 30 m² de área útil,
cada vestiário tem capacidade para acomodar 16 atletas e possui quatro chuveiros
individuais e dois banheiros,
além de armários e bancos
construídos em MDF com
cabideiros para pendurar os
uniformes.
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Curtas
© Divulgação/Sicoob Credicitrus

MAIS UM CUP TRUCK
É com muita a leg ria que
recebemos e compartil h a m o s e s t a n ot í c i a d o
nosso cliente. A NIS SIN
FOODS DO BR ASIL
acaba de coloca r na rua
o seu segundo food truck
com a marca de CUP
NOODL E S . O sucesso

do pr i mei ro ca r ro just i f ica: desde o la nça mento
da unidade, em ju l ho de
2017, a empresa registrou
um aumento de 200% nas
ve n d a s d o p r o d ut o n a s
datas em que o Cup Truck
esteve presente nos pontos de venda .

© Divulgação/Nissin

A inauguração da unidade móvel foi em Bebedouro (SP)

SICOOB CREDICITRUS
No dia 18 de janeiro, a cooperativa de crédito Sicoob
Credicitrus lançou o Posto
de Atendimento Móvel. O
principal objetivo é prospecta r novos associados
e disseminar o modelo de
negócios cooperativista.
A un idade cont a com

miniauditório para realização de eventos; sala de
reuniões e atendimentos
reservados; áreas de café,
bistrô e sofá; área de treinamentos; e acesso motorizado para pessoas com
def iciência e mobi lidade
reduzida.

TOUR DA TAÇA DA
COPA DO NORDESTE
o V UC “ Tour da Taça da
Copa do Nordeste 2018” percorreu 10 cidades: Salvador
(BA), Aracaju (SE), Maceió
(AL), Recife (PE), Campina
Grande (PB), João Pessoa (PB),
Natal (RN), Teresina (PI), São
Luís (AM) e Fortaleza (CE).

PROJETO SENSE
DEMO TOUR
Durante 5 semanas, a unidade
móvel Demotruck, da marca de
bicicletas Sense Bike, passou
por 17 cidades do Nordeste,
apresentando os 19 modelos
da linha 2018. Com 13 metros
de comprimento e 70 m² de
área útil, o caminhão está

equipado com suportes para
bikes e conta com ampla estrutura para oferecer todo conforto para o público e atletas,
com direito a 2 Smart TVs de
40’, home theater, micro-ondas, geladeira, cafeteira elétrica e banheiro.

© Thiago Lemos/Sense Bike

© Arnaldo dos Santos/Truckvan

Pelo segundo ano seguido, uma
unidade móvel da Truckvan
proporcionou uma grande alegria para os torcedores dos
times do Nordeste, levando
a troféu da principal competição da região. Entre os dias
15 de janeiro e 5 de março,

Cada Cup Truck realizará 15 mil degustações por mês

O veículo atraiu a atenção de todos por onde passou

O Demotruck partirá agora para as regiões Norte e Centro Oeste

Quer participar do Jornal Truckvan, sugerir matérias, dar ideias, mandar fotos e compartilhar sua história com
seus colegas de trabalho? Então fale com o nosso jornalista Leandro Siqueira!
E-mail: leandrosiqueira@truckvan.com.br | (11) 9 7458-7795 (Vivo-whatsapp).
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Álbum

SHOW DAS UNIDADES MÓVEIS PODEROSAS
© Toni Branco/Studio Norte

©Cowboy/Truckvan

Camarim Móvel II e Carreta-Palco marcaram presença no evento “Quinta da Anitta”

O nosso Camarim Móvel acomodou artistas e imprensa

Anitta, Sabrina Sato e Jojo Maronttinni durante sessão de fotos

O show aconteceu no Sambódromo da Marquês de Sapucaí (RJ)

O evento foi realizado em 15 de fevereiro

Bastidores das montagens das nossas unidades móveis

© Cowboy/Truckvan

© Cowboy/Truckvan

© Cowboy/Truckvan

© Felipe Panfili

Camarim Móvel II mobiliado antes de chegar as celebridades

