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LoLLapaLooza
tem estrutura de
backstage da truckvan
Camarim Móvel foi usado pelo presidente
da Time For Fun, organizadora do festival

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Truckvan esteve presente no 
Lollapalooza, um dos maiores 
festivais de música do mundo. 
Realizado nos dias 5 e 6 de abril 
no Autódromo de Interlagos, em 
São Paulo (SP), o evento contou 
com o apoio de dois Camarins 
Móveis e sete trailers customi-
zados para as equipes de buffet, 
sonorização e iluminação.

Quem acompanhou de 
perto todos os bastidores desse 

grande evento e contribuiu bas-
tante para que o trabalho da 
Truckvan fosse elogiado foi o 
motorista Diley Diniz, mais 
conhecido como “Cowboy”.

O rapaz de 34 anos foi o res-
ponsável por levar o Camarim 
Móvel para o Autódromo e 
cuidou da montagem e des-
montagem da Unidade, além 
de dar todo o suporte para o 
presidente da Time For Fun, 
empresa organizadora do 

festival, Fernando Luiz Alterio. 
Este pôde aproveitar a estru-
tura, versatilidade e conforto 
do veículo equipado com frigo-
bar e adega climatizada, apare-
lho de micro-ondas, sofás, TV 
de 42 polegadas, home theater, 
tablet, banheiro vip com cabine 
para banho e extrema priva-
cidade. “O senhor Fernando 
adorou e trouxe vários ’grin-
gos’ para conhecer o espaço”, 
conta Cowboy.

A coordenadora do Depar-
tamento de Produção e Eventos 
da Truckvan, Lia Braga, con-
tou que no ano passado havia 
sido outra produtora que orga-
nizou o Lolla e contratou os 
serviços da empresa. “Fizemos 
um trabalho tão bem feito que 
a Time For Fun fez questão de 
nos contratar. Isso é um sinal 
de que estamos conquistando 
cada vez mais nosso espaço 
nesse mercado.”

Já Fábio Ramos só se preo-
cupou em aproveitar os shows 
do festival. O paulistano de 33 
anos foi um dos quatro vence-
dores do Concurso Cultural que 
a Truckvan lançou desafiando 
os participantes a produzirem 
fotos com o logo da empresa. 
“Graças a vocês, pude curtir um 
dos melhores shows da minha 
vida, que foi o do Johnny Marr. 
Valeu, Truckvan!” 

© Leandro Siqueira / RS Press  /  © Diley Diniz / Truckvan  /  © Instagram / Reprodução

 (1) diley diniz foi o motorista do camarim móvel da truckvan usado no Lollapalooza. (2)  unidade chegou ao autódromo de Interlagos 

com dois dias de antecedência.  (3) Fernando Luiz alterio, da time For Fun, ao lado do vocalista da banda aliados, gustavo Fildzz
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J á vínhamos comen-
tando desde o final 
do ano passado que 
2014 seria um ano 

            complicado por conta 
do calendário apertado, com 
postergação do carnaval, 
Copa do Mundo e eleições. 
Porém, nesses primeiros 
quatro meses do ano, esta-
mos conseguindo manter 
o mesmo ritmo de 2013. E 
tudo isso graças ao empe-
nho de todos vocês! Agora 
é hora de acelerarmos ainda 
mais para não retroceder-
mos. Se um caminho está 
travado, sempre há alter-
nativas - exemplo disso é 
o nosso Departamento de 
Produção e Eventos, que 
está a todo vapor e con-
quistando um espaço cada 
vez maior no mercado de 
show business. Estivemos 
presentes no Lollapalooza 
e teremos outros grandes 
eventos pela frente, que ele-
varão o nome da Truckvan 
a um grau internacional. 
Além disso, ampliaremos 
em 200% nossa produção 
de baús de alumínio com 
nossa nova fábrica, que será 
inaugurada em Cumbica no 
segundo semestre. Então, 
preparem-se, pois alçaremos 
voos ainda mais desafiado-
res. Afinal de contas, onde 
os outros veem dificuldades, 
nós vemos oportunidades.

edItorIaL

Flavio santilli e 
alcides braga 
Diretores da Truckvan
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prImórdIos

Havia no roteiro um segundo 
show, em Santos, onde o mesmo 
cantor se apresentaria. Mais 
uma vez, na hora da apresen-
tação despencou um dilúvio, e 
novamente o show foi cancelado. 
“Após essa tentativa, mais uma 
vez foi frustrada a apresenta-
ção dele na Unidade. Mesmo 
assim o circuito foi um sucesso 
absurdo, com muitas bandas se 
apresentando, durante todo o 
verão daquele ano.” 

carreta paLco
com vídeo waLL

Desde 1997, a Truckvan já pro-
duziu mais de 500 carretas cus-
tomizadas, sendo 133 Unidades 
Móveis só no ano passado. Mas 
não foi nada fácil tornar-se a 
grande provedora de soluções 
sobre rodas do Brasil. A pri-
meira experiência da empresa 
na fabricação de módulos espe-
ciais foi, digamos, inesquecível 
em todos os sentidos. Segundo o 
sócio-diretor Flavio Santilli, na 
época eles não tinham nenhuma 
experiência, portanto tudo foi 
feito com o coração.  

Encomendada pela emissora 
MTV e Cervejaria Antárctica, 
para ser usada em shows no lito-
ral sul de São Paulo, durante 
o verão, entre tantas emoções 
a carreta, literalmente, pegou 
fogo. “Um dia antes da estreia 
ocorreu um acidente com o 
gerador que torrou a parte de 
frente. Eram muitas pessoas 
trabalhando, de três empresas 
diferentes, então ao soldar uma 
peça, uma fagulha provocou o 
incidente”, lembra Santilli.

Como a estreia estava pre-
vista para o dia seguinte, toda a 
equipe virou a noite para recom-
por tudo e deixá-la pronta. “Uma 
operação de guerra, mas vencida!”

De acordo com Santilli, a 
inauguração seria em frente ao 
prédio da MTV, em São Paulo. 

“Já estava tudo pronto. Só que 
quando fomos fazer o teste final 
para a apresentação do cantor 
Dinho Ouro Preto, da banda 
Capital Inicial, notou-se que 
devido a interferências das ante-
nas de transmissão, o sistema de 
som não funcionava e o evento 
teve de ser cancelado. Ele ficou 
chateado, como todos nós que 
lá estávamos apoiando a mon-
tagem e instalação.” A Unidade 
foi então inaugurada na praia. 

Conheça a história 
da primeira 
Unidade Móvel
da Truckvan
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só em 2013, a empresa bateu todos os recordes 

e fabricou 133 unidades móveis
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baús de aLumínIo: o recomeço
É bem comum andar nas ruas 
da Grande São Paulo e se depa-
rar com baús de alumínio pro-
duzidos pela Truckvan. Afinal 
de contas, a empresa já fabricou, 
desde 1997, mais de 40 mil uni-
dades. Nos últimos cinco anos, 
porém, não houve crescimento 
do setor, e por isso a fabricante 
resolveu ‘se mexer’ e investiu 
em uma nova sede de 5.700 m², 
que deve aumentar em 200% 
sua produção. “A expectativa é 
de sairmos dos atuais 300 kits 
por mês, nossa atual capacidade 
limite, e atingir entre 900 e mil 
kits de baú mensais”, destaca o 
sócio-diretor Alcides Braga.

Mais do que se tornar líder no 
mercado, essa ação é importante 
para a Truckvan por marcar um 
retorno às suas origens. “Hoje 
somos referência no segmento 
de módulos especiais (Unidades 

Móveis), mas começamos como 
uma oficina de reformas de baús 
de alumínio. Com a nova planta, 
teremos novamente papel de desta-
que, produzindo baús ainda melho-
res, com tecnologia própria e uma 
linha de automação avançada.”

Segundo Braga, a inspiração 
para o formato da nova fábrica 
veio da Europa, onde as unidades 
são mais vocacionadas: “Como o 
valor agregado dos baús é baixo, 
precisamos ganhar na escala de 
produção para tornar a operação 
mais viável”.

Atualmente a produção 
de baús divide espaço com as 
Unidades Móveis na fábrica 
da rodovia Dutra, enquanto a 
unidade da Fernão Dias é res-
ponsável pela customização dos 
produtos. “Vamos separar as 
linhas e dar mais fôlego para 
nosso crescimento.” 

papeL de 
destaque  
na mídIa

O expressivo crescimento da 
Truckvan nos últimos anos tem 
chamado bastante a atenção da 
imprensa. Só neste ano, mais de 
1.700 matérias sobre a empresa 
e suas Unidades Móveis foram 
divulgadas em diversos veícu-
los de comunicação, como o pro-
grama Brasil Caminhoneiro, do 
SBT; os jornais Agora São Paulo 
e Valor Econômico; as revistas 
Transporte Mundial, Transporte 
Moderno, TranspoData, Alumínio e 
Frota & Cia; e os sites Transporta 
Brasil e Agência AutoData. 

Além disso, a empresa rece-
beu a visita da equipe de uma 
agência internacional, chamada 
MarcoPolis, que foi até a fábrica 
da Fernão Dias entrevistar 
Alcides Braga sobre empreen-
dedorismo para anunciar no 
site do The New York Times 
no final de 2014. 

a truckvan já produziu mais de  40 mil baús de alumínio e 

espera, com a nova fábrica, aumentar a produção em 200%

(1) equipe do programa 

brasil caminhoneiro, do 

sbt, visitou a fábrica da 

rodovia Fernão dias no 

dia 17 de março. (2) além 

de alcides, o motorista 

reginaldo neiva, o 

“chorão”, também 

foi entrevistado pelo 

programa para contar suas 

experiências na estrada

orIgem

dIvuLgação
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anIversarIantes de maIo

Carlos Eduardo Cruz Fernandes 1/5
Luiz Carlos Cunha Junior 1/5
Weverson de Souza  
abreu oliveira 1/5
arnaldo Pereira dos Santos 2/5
Laércio Fernandes Bacelar 2/5
Frank alysson oliveira  
de almeida 5/5
alessandro araujo Marques 6/5
almir José de Souza 7/5

Rodrigo otacílio de Souza 8/5
Demílson Jose Gomes Raposo 9/5
Vicente Kazuo Tinen 9/5
Francisco Xavier da Silva Junior 11/5
Raphael Nelo Pregnolato 11/5
antonio Edvando Rosa 16/5
Luiz Carlos Domingos Bacurau 16/5
Júlio Cezar Barbosa Camillo 17/5
Renata Ramos da Silva 18/5
Danilo Silva Sousa 22/5

Claudinei Feitosa 22/5
Flavio alberto Santilli Junior 24/5
Cleber Maximino de Campos 25/5
Bruno de Sousa Thomazini 25/5
Jean de Lima 29/5
Marta Pereira Martins de Sousa 29/5
alcides Braga Neto 29/5
José isael dos Santos 31/5
Rhonney Nascimento Nunes 31/5
antonio de Pádua Bezerra Freire 31/5

em busca de um Futuro meLhor
Papai pela primeira vez e jovem alagoano falam sobre seus sonhos 

O que move o ser humano? 
A expectativa de crescer pro-
fissionalmente, constituir uma 
família, ter uma vida melhor? 
Como dizia o célebre poeta 
português Fernando Pessoa, 
“o homem é do tamanho dos 
seus sonhos”. Os dois persona-
gens desta edição do Jornal da 
Truckvan se encaixam perfei-
tamente nesse conceito. 

Wagner da Silva Monteiro 
acabou de concretizar um de seus 
maiores objetivos: ser pai. No dia 
24 de março, veio ao mundo a 
pequena Yasmin. “Ela é a coisa 
mais linda, não tem como defi-
nir a alegria de ser pai. Nasceu 
pesando 3,2 quilos e medindo 
49 centímetros.” O rapaz de 
32 anos agora quer se esforçar 
ainda mais para ser motivo de 
orgulho da filha. “Pretendo fazer 
alguma faculdade de engenha-
ria e curso de AutoCAD, para 
crescer profissionalmente e junto 
com a Truckvan.” 

Monteiro começou na 
empresa em maio de 2004. 
Em 2006, o jovem soube que 
estavam precisando de um 
ajudante e indicou seu primo 
Rodrigo Mendes, hoje coor-
denador das Unidades Móveis 
de Treinamento. Em 2011, a 
situação se inverteu: após uma 

breve saída, ele contou com a 
força do primo para retornar à 
empresa. “Eles estavam preci-
sando de um montador, então 
o Rodrigo comentou sobre 
mim e eles me chamaram de 
volta.”  Com quase 10 anos de 
Truckvan, o montador sênior 
tem ajudado bastante os nova-
tos com sua vasta experiên-
cia. Para a sorte de Ronaldo 
de Oliveira Barbosa: o garoto 
de 19 anos saiu de Arapiraca 
(Alagoas) em busca de um 
futuro melhor e não esconde 
sua admiração pelo colega de 
trabalho: “O Wagner tem me 
ajudado bastante, tenho muito 
a aprender com ele”. 

O a lagoano veio para 
S ão  Pau lo  em ju n ho  de 
2013 a pedido de seu irmão 
Leandro, que também traba-
lha na empresa há quatro anos. 
“Ele atua como soldador no 
Parque Novo Mundo e sem-
pre falou muito bem daqui.” 
Fã do jogador Romarinho, 
do Corinthians, o ajudante 
júnior já se sente ambientado 
na cidade grande e só tem uma 
reclamação: “Lá eu jogava fute-
bol toda hora. Em São Paulo, a 
vida é muito corrida. Quando 
chega o f inal de semana, só 
quero descansar”. 

(1) wagner da silva monteiro com a filha recém-nascida 

Yasmin. (2) monteiro com o colega de trabalho alagoano, 

ronaldo de oliveira barbosa
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