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Truckvan surpreende em esTreia 
na FenaTran e alcança objeTivo

Braga. No primeiro estande, 
os visitantes da feira tiveram 
a oportunidade de conhecer 
a Unidade Móvel KulturTour, 

itinerante; o Camarim Móvel, 
voltado para o atendimento de 
clientes em shows e eventos; 
um food truck e uma Unidade 
Móvel para comércio em ge-
ral, além de um baú para car-
ga geral “explodido”, ou seja, 
demonstrando o fornecimen-
to da empresa para seus mon-
tadores em formato CKD.

Já o segundo estande foi 
dedicado à exposição de dois 
modelos destinados ao seg-
mento de segurança e defesa: 
a Plataforma de Observação 
Elevada (POE), desenvol-
vida para o monitoramento 
de áreas públicas durante a 
Copa das Confederações e a 
Copa do Mundo de 2014, e 
os veículos Shelter, mode-
los que obedecem às normas 
militares e são usados como 
abrigos de telecomunicações 
pelo exército brasileiro. No 
mesmo ambiente, o público 
também pôde conferir de per-
to o Estúdio Cozinha Móvel, 
Unidade projetada sob enco-
menda para o chef de cozinha 
Edu Guedes. 

Graças à colaboração, ao talen-
to e à dedicação de seus funcio-
nários, a Truckvan teve gran-
de destaque logo em sua estreia 
como expositora oficial na 19ª 
edição do Salão Internacional do 
Transporte (Fenatran).

No evento, realizado entre 
28 de outubro e 1º de novem-
bro no Pavilhão de Exposições 
do Anhembi, a Truckvan apre-
sentou sua linha exclusiva de 
soluções sobre rodas em dois 
estandes próprios. E recebeu 
cerca de 700 visitantes, além 
de clientes, parceiros e veícu-
los de comunicação, interes-
sados em saber mais sobre as 
novidades da empresa.

“Conquistamos nosso ob-
jetivo, que era divulgar e di-
fundir ainda mais a empresa, 
consolidar a marca, participar 
de um ambiente onde mui-
tos dos expositores são nossos 
contratantes - as montadoras 
de caminhões, por exemplo -, 
estreitar relacionamentos e 
encontrar novos possíveis 
clientes”, afirma o sócio- 
-diretor da Truckvan, Alcides 

fruto de parceria estabeleci-
da com o Instituto Goethe 
e produzida para funcionar 
como um centro cultural 

Empresa divulga a marca, apresenta produtos e estreita relacionamento com clientes
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estande teve cerca de 700 visitantes, além de receber parceiros e veículos de comunicação interessados nas novidades 

abaixo, estúdio cozinha 

móvel, unidade projetada 

sob encomenda para o chef 

de cozinha edu Guedes
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Minas Gerais, a ação atendeu 
10.285 mulheres com exa-
mes de mamografia em 27 
cidades mineiras.

Em parceria com a 
Gebramed, que disponibili-
zou os aparelhos, equipe téc-
nica e médica, as Unidades da 
Truckvan realizaram cerca de 
500 mamografias por dia du-
rante o Outubro Rosa, garan-
tindo rapidez na detecção da 
doença e o aumento de 90% 
das chances de cura da pacien-
te. Em dois anos, as duas em-
presas já atuaram em diversas 
ações sociais e realizaram cer-
ca de 250 mil exames. Número 
que crescerá bastante daqui 
por diante, devido ao funcio-
namento simultâneo de 23 
Unidades Móveis de Saúde, 
que circularão nas regiões 
norte, nordeste, sudeste e 
centro-oeste do País.

o ano de 2013 entrou 
para a história da 

Truckvan. Com o compro-
metimento e a dedicação de 
cada um dos mais de 300 
funcionários, conseguimos 
atingir resultados incríveis. 
Entregamos mais de 120 
Unidades Móveis de diversos 
tipos e contribuímos signifi-
cativamente para a realiza-
ção de milhares de sonhos.

Foi um ano muito gra-
tificante e que comprovou 
mais uma vez o quanto não 
medimos esforços para 
atender às necessidades 
dos clientes e, principal-
mente, surpreendê-los 
com a nossa linha exclusi-
va de produtos.

Conseguimos conquis-
tar grandes objetivos em 
2013 só porque sempre 
acreditamos que éramos 
capazes de inovar e tive-
mos ousadia para arriscar.

Queremos agradecer, 
de coração, pelo empenho 
de todos! Vocês foram 
fundamentais para todas as 
vitórias da Truckvan. 

No ano da Copa do 
Mundo do Brasil, espera-
mos que todos vistam a 
camisa da Truckvan com 
orgulho e amor, e se dedi-
quem ao máximo para 
festejarmos mais uma 
grande conquista.

Boas festas de fim de 
ano e que a nossa parceria 
só aumente em 2014!

ediTorial

alcides braga e 
Flavio santilli 
Diretores da Truckvan

ouTubro rosa: mais de 
10 mil mulheres 
realizam mamoGraFia
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As Unidades Móveis de Saúde 
da Truckvan estão entre os 
projetos que mais trazem satis-
fação e orgulho para a empre-
sa, pois possibilitam à popula-
ção carente acesso a exames 
médicos de média complexi-
dade com agilidade superior à 
dos procedimentos da rede pú-
blica. “Com a Unidade Móvel 
conseguimos potencializar o 
atendimento. Além de contri-
buir com a saúde, evitamos o 
deslocamento e gasto do orça-
mento das famílias, o que nos 
motiva a seguir em frente com 
esses projetos de caráter so-
cial”, afirma o sócio-diretor da 
Truckvan, Alcides Braga.

Recentemente, a Truckvan 
teve papel fundamental na 
campanha Outubro Rosa, mo-
vimento internacional de lu-
ta contra o câncer de mama. 

Com o apoio de 10 Unidades 
Móveis de Saúde da Mulher, 
equipadas com aparelhos de 
diagnóstico de última gera-
ção, destinadas para o Pro-
grama Estadual de Contro-
le do Câncer, do governo de 

Unidades móveis da Truckvan contribuíram com a Campanha

campanha
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em parceria com a Gebramed, que disponibilizou os 

aparelhos, a equipe da Truckvan realizou cerca de 

500 mamografias por dia durante o outubro rosa

unidades móveis percorreram 27 cidades mineiras
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InteRatIvIDaDe
Você gosta de assistir a vídeos 
na internet? Já conhece o ca-
nal da Truckvan no Youtube? 
Lá é possível encontrar en-
trevistas feitas com o sócio- 
-diretor Alcides Braga, depoi-
mentos de parceiros, como 
os pilotos Roberval Andrade 
e Edu Piano, da Fórmula 
Truck, e vídeos interessantes 
sobre a participação da empre-
sa na 19ª Fenatran. Além disso, 
você tem a chance de se ver no 
vídeo institucional da empre-
sa e mostrar para familiares 
e amigos como é o seu traba-
lho. Aproveite e também siga a 
Truckvan nas redes sociais.

missão cumprida

Fique por denTro

Em 2013, a Truckvan  entrou em novos segmentos e lançou novos produtos

novidades em 2013

Depois de um ano de muito 
trabalho, chegou o momen-
to mais esperado. Hoje é o 
dia da festa de fim de ano da 
Truckvan. Aproveite bas-
tante. Afinal de contas, você 
merece! Esperamos que vo-
cê retorne dia 13 de janeiro 
cheio de ânimo para desem-
penhar todo o seu potencial 
e crescer com a empresa. 
Contamos com você. Boas 
comemorações, e que 2014 
seja um ano bem produtivo!

volTamos 
no dia 13 
de janeiro
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Facebook: facebook.com/Truckvan 

insTaGram: www.instagram.com/truckvan_brasil  

TWiTTer: twitter.com/truckvan

os veículos shelter, modelos que seguem 

as normas militares, foram um dos 

lançamentos da Truckvan em 2013

Todos os funcionários da 
Truckvan podem ficar orgu-
lhosos por sua contribuição na 
realização de muitos sonhos 
em 2013. Graças às ações de 
mais de 120 Unidades Mó-
veis, entregues neste ano, 
mulheres realizaram exames 

de mamografia e puderam se 
prevenir contra o câncer de 
mama, alunos participaram 
de cursos de capacitação pro-
fissional e agora têm a chan-
ce de um futuro melhor, e até 
artistas mundialmente famo-
sos foram beneficiados com a 
versatilidade e tecnologia das 

soluções sobre rodas desen-
volvidas pela empresa.

Em 2013, a Truckvan sur-
preendeu mais uma vez e en-
trou em novos segmentos: de-
fesa e segurança e produção 
e eventos. Produziu também 
a Plataforma de Observação 
Elevada (POE), desenvolvi-
da para o monitoramento de 
áreas públicas durante a Copa 
das Confederações e a Copa do 
Mundo de 2014, e os veículos 
Shelter, modelos que seguem as 
normas militares e são usados 
como abrigos de telecomuni-
cações pelo exército brasileiro.

A empresa se envere-
dou ainda no mundo do show 
business e implantou o Cama-
rim Móvel para o atendimento 
de clientes em shows e eventos. 
O veículo foi usado pelas bandas 
Aerosmith e Slipknot no festival 
Monsters of Rock e pelo cantor 
norte-americano John Mayer 
em sua primeira apresenta-
ção no Brasil, esteve presen-
te nos festivais Lollapalooza 
e Planeta Terra e apoiou 
artistas como Gusttavo Lima 
e Michel Teló.

Além disso, o ano de 2013 
tem que ser muito comemora-
do pela estreia da Truckvan 
como expositora oficial na 19ª 
Fenatran, onde apresentou sua 
linha exclusiva de produtos em 
dois estandes próprios.
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em sentido horário: célia Geraldes braga, josé isael dos santos, sílvio josé da silva e jorge josé da silva

TesTemunhas de nossa hisTória
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Com mais de 20 anos de casa, colaboradores relembram trajetória na Truckvan

perFil

aniversarianTes de dezembro

Fundada em 20 de janeiro 
de 1992 por Alcides Braga e 
Flavio Santilli, a Truckvan 
tem atualmente cerca de 300 
funcionários. Jorge José da 
Silva, Célia Geraldes Braga, 
Sílvio José da Silva e José Isael 
dos Santos são os quatro pro-
fissionais mais antigos da em-
presa - todos têm mais de 20 
anos de casa e iniciaram suas 
trajetórias na primeira sede, 
localizada na Vila Guilherme, 
zona norte de São Paulo. 

Destes, o primeiro saiu da 
empresa por um breve perío-
do, retornando após oito me-
ses, em janeiro de 2013. O ele-
tricista de 53 anos, por sinal, 
já passou por momentos bem 
marcantes na empresa. “Uma 
das primeiras carretas espe-
ciais que a gente fez foi para 
a MTV. Ela já estava quase 
pronta, e só faltavam alguns 
retoques quando eu fui fazer 
um furo onde vai o gerador e 
a carreta começou a pegar fo-
go. Foi aquela correria, mas no 
final deu tudo certo, e, no dia 
seguinte, ela estava no show.”

Sílvio, 58 anos, irmão de 
Jorge, também lembra que fi-
cou muito assustado durante 
esse episódio, mas afirma que 
o incidente serviu como uma 
grande lição. O coordenador 

de assistência técnica, aliás, 
destaca que aprendeu muito ao 
longo de todo esse tempo e dá 
um conselho para quem pre-
tende ter uma longa carreira 
na Truckvan: “Tem que se de-
dicar ao máximo e desenvolver 
o trabalho de maneira correta”.

Célia, 52 anos, concorda 
e aponta quais são as qualida-
des essenciais que um profis-
sional precisa ter para se dar 
bem na Truckvan. “Tem que 

ter garra, determinação, von-
tade de vencer e crescer junto 
com a empresa”, opina. A coor-
denadora do departamento fi-
nanceiro admite que no início 
não imaginava que a Truck-
van se tornaria referência em 
implementos rodoviários, e 
agora está muito otimista com 
o futuro da empresa.

Quem também está muito 
feliz com o crescimento 
da Truckvan é o encarregado- 

-geral Isael dos Santos. O per-
nambucano de Garanhuns 
veio para São Paulo em 1992 
com 18 anos e foi contratado, 
em março de 1993, de forma 
bem inusitada. “Era camelô, 
vendia sandálias. Vim acom-
panhar um amigo que veio 
fazer entrevista e me pergun-
taram se eu queria trabalhar. 
Meu amigo saiu após dois 
anos e eu pretendo ficar aqui 
até me aposentar.”
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