
ANO 1 • ED. 11 • NOvEmbrO 2014
www.truckvan.com.br

Empresa disputa 
o Prêmio AutoData 
na categoria 
Produtor de 
Implementos 
Rodoviários

Pela primeira vez em sua his-
tória, a Truckvan está concor-
rendo ao Prêmio AutoData, 
considerado o Oscar do setor 
automotivo brasileiro, na cate-
goria Produtor de Implementos 
Rodoviários. A empresa foi 
escolhida pelo corpo de jor-
nalistas da revista AutoData, 
que selecionou 54 empresas 
em 16 categorias, além dos 
concorrentes nas cinco cate-
gorias de veículos e ainda 
Personalidade do Ano.

Os vencedores serão defi-
nidos por meio de voto direto 
dos assinantes da revista e da 
Agência AutoData de Notícias, 
além dos participantes do 
Congresso AutoData Perspectivas 
2015, que ocorreu nos dias 14 
e 15 de outubro. A votação se 
encerra no dia 14 de novembro 

e o resultado será anunciado 
no dia 27.

O case da Truckvan
Com um expressivo cresci-
mento de 400% nos últimos 
cinco anos, a Truckvan se con-
solidou como líder no mer-
cado de soluções sobre rodas 
do Brasil, entregando 133 
Unidades Móveis para as áreas 
de saúde, eventos, serviços, 
treinamento, defesa e segu-
rança. Localizada em três plan-
tas no estado de São Paulo, a 
empresa possui 350 funcioná-
rios e pretende ampliar a sua 
produção de 300 baús de alu-
mínio para mil unidades por 
mês, ocupando também um 
papel de destaque neste setor. 
Para alcançar este resultado, 
a Truckvan investiu R$ 10 

Truckvan concorre 
ao oscar do seTor 
auTomoTivo brasileiro

milhões em uma nova sede de 
5.700 m² em Guarulhos (SP), 
que será inaugurada no último 
trimestre de 2014.

Saiba mais sobre o 
Prêmio AutoData

O Prêmio AutoData é o mais 
importante reconhecimento do 
setor automobilístico brasileiro 
e é disputado por fabricantes de 
veículos e seus fornecedores. 
Todos os anos, desde o ano 2000, 
o corpo editorial de AutoData 
escolhe e premia as melho-
res iniciativas empresariais do 
setor automotivo. Baseados nas 
matérias publicadas nos veícu-
los de comunicação da editora, 
os jornalistas selecionam cor-
porações, produtos e persona-
lidades que tiveram atuações 
consideradas exemplares.    
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(1) representantes da Truckvan durante cerimônia de indicação dos concorrentes ao prêmio.  

(2) logotipo do Prêmio AutoData.  (3) alcides e Flavio com a placa comemorativa
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c o m o  v o c ê s 
devem ter per-
cebido na edi-
ção anterior, 

começamos a explorar nosso 
novo slogan: Truckvan – 
Ilimitada. Mas por que 
podemos dizer que “somos 
ilimitados”?

Primeiro, porque nos 
adequamos às necessidades 
de cada cliente, sendo flexí-
veis e parceiros dos nossos 
contratantes, desenvolvendo 
o projeto de maneira con-
junta com eles, sem impor 
regras e padrões.

Segundo, porque nos pre-
paramos para superarmos 
os obstáculos que surgem ao 
longo da jornada. Um exemplo 
disso está na nossa busca por 
novos mercados e a criação de 
novos produtos. Recentemente 
exportamos, pela primeira vez 
em nossa história, uma uni-
dade móvel de saúde da mulher 
para a Colômbia. Pretendemos 
divulgar cada vez mais a nossa 
marca em outros países.

Somente desta forma, 
com coragem para ousar e 
inovar, que conseguiremos 
enfrentar o próximo ano, que 
será muito desafiador, e nos 
mantermos como referência 
nos segmentos em que atuar-
mos. Então, esperamos que 
você, colaborador, também 
seja ilimitado e esteja sempre 
disposto a aprender mais do 
que lhe for ensinado!

ediTorial

Flavio santilli  
e alcides braga
Diretores da Truckvan
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De voLtA PARA o futuRo

Tecnologia

Truckvan desenvolve trailer especial para a rede Graal 
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A Truckvan aceitou o desafio 
de desenvolver um trailer dife-
renciado para uma ação espe-
cial da Rede Graal de serviços 
rodoviários. O implemento, 
que envolveu uma equipe de 
25 funcionários da Truckvan, 
tem por objetivo promover a 
divulgação das 44 unidades 
da rede, usando uma réplica do 
DeLorean, automóvel transfor-
mado em máquina do tempo na 
trilogia do filme De Volta para 
o Futuro.

O projeto inédito no País 
foi apresentado no estande da 

Graal no Salão Internacional do 
Automóvel, que acontece até o 
dia 9 de novembro, no Pavilhão 
do Anhembi, em São Paulo (SP).

Com oito metros de com-
primento e um peso bruto total 
de 3,5 toneladas, o trailer foi 
desenvolvido em alumínio, 
e tem os esforços de movi-
mentação das portas laterais 
com abertura vertical estilo 
“asa de gaivota”, assim como 
o DeLorean . “Além da geo-
metria trapezoidal, isto é, os 
cantos superiores externos 
em diagonal, que visualmente 

diferenciam o veículo daqueles 
com implementos convencionais 
em formato de caixa”, explica 
Laércio Bacelar, projetista 
da Truckvan.

O sistema hidráulico ela-
borado permite movimentos 
sincronizados com inclinação 
em três eixos, o que propor-
ciona a sensação de decolagem 
do DeLorean. O trailer possui 
conjunto de ribaltas para efeitos 
luminosos, efeitos de fumaça 
e discotecagem, entre outros 
acessórios que são manipula-
dos pela sala de controle.      

o trailer tem 8 m de extensão e um peso total de 3,5 t. Para não estragar a surpresa,

o resultado só pôde ser inteiramente apresentado durante o salão do automóvel

está curioso para saber como ficou o resultado deste trabalho que 
envolveu vários colaboradores da Truckvan? confira as imagens do 

trailer e do delorean no site e nas redes sociais da Truckvan.
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os funcionários do Parque novo mundo fizeram fila para experimentar as delícias do Picnic

hisTórico

FuTebol
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o Primeiro de muiTos fooD trucks

CRAqueS DA tRuCkvAn
nA SeLeção DA CoPA

Equipe da fábrica do Parque novo mundo entrega sua primeira cozinha móvel

meia-direita e o zagueiro 
foram selecionados pela boa 
atuação durante o campeonato

Desde que a Lei de Comida 
de Rua foi regulamentada pela 
Prefeitura de São Paulo, em 
maio deste ano, a Truckvan 
tem recebido diversas solicita-
ções de food trucks. Para aten-
der à crescente demanda pelas 
cozinhas móveis, a empresa 
precisou da colaboração das 
equipes das suas três fábricas 
– Fernão Dias, Guarulhos e 
Parque Novo Mundo.

Até a primeira quinzena 
de outubro, a Truckvan já 
havia entregado oito food tru-
cks e estava com 14 modelos em 
produção. O Picnic Food Truck, 
porém, tem um sabor especial, 
principalmente, para os funcio-
nários do Parque Novo Mundo. 
“Foi o primeiro projeto que 
tivemos um contato maior, que 
dedicamos mais tempo e acredi-
tamos que o resultado foi muito 
bacana”, destaca o coordenador 

A edição de setembro do 
Jornal Truckvan contou como 
foi a belíssima campanha do 
time da Truckvan na 6ª Copa 
de Futebol de Campo dos 
Metalúrgicos de São Paulo e 
Mogi das Cruzes. 

Comandada pelo técnico 
Colega, a equipe venceu seis 
jogos, empatou um e perdeu ape-
nas uma partida, ficando entre 
os 16 melhores da competição.

Para premiar ainda mais 
a incrível participação da 
Truckvan, dois jogadores 
foram escolhidos para estar 

na seleção do campeonato: 
o meia-direita Edsinho e o 
zagueiro central Caixa.

O capitão da equipe, Caixa, 
f icou muito feliz pelo reco-
nhecimento do seu esforço 
em campo.  “Eu ded ico a 
todos os meus companhei-
ros de time.” Já o camisa 10, 
Edsinho, mandou um agrade-
cimento especial para sua filha 
Bia, de 11 anos, que esteve 
presente em todos os jogos. 
“Obrigado, f ilha, por todo o 
apoio que você sempre me dá. 
O papai te ama muito”.      

de produção, Moysés Gomes, 
que faz questão de agradecer 
também à participação dos cole-
gas da Unidade Fernão Dias.

Muito satisfeito com tra-
balho da Truckvan, Cristiano 
Biasetto, um dos sócios do Picnic, 
adorou o visual do veículo. “Se 

encaixa perfeitamente com a 
nossa proposta de levar descon-
tração para cidade de São Paulo 
e alimentação agradável.”

E já em sua estreia extra 
oficial, o Picnic conquistou seu 
objetivo e proporcionou um 
almoço bem especial para os 

colaboradores da fábrica do 
Parque Novo Mundo. “Está apro-
vadíssimo. O frango Thai é muito 
gostoso”, elogia Felipe Santilli, 
auxiliar de PCP/Programação 
da Truckvan. Até o final do ano, 
a fábrica do Parque Novo Mundo 
entregará mais nove food trucks.   
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edsinho (boné) e caixa representaram
muito bem a Truckvan em campo
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aniversarianTes de novembro

José dos Santos noleto 1/11
bruno Pinheiro de morais 3/11
marcelo Levi Gennari
de oliveira 3/11
neusvaldo novaes rodrigues 3/11
Jackson Cezar rodrigues 6/11
Jurandyr barbosa ribeiro 7/11
bruno Fernandes Givanni 8/11
José Claudio dos Santos
Tavares 8/11
odirlei Douglas Diniz 8/11

Antonio Carlos mellacci 10/11
Emerson de Souza nogueira 10/11
Jefferson barroso de Souza 11/11
Everton Amadeu Luzette 14/11
Ademar Guedes moitinho 15/11
Severino vicente bezerra 16/11
George maique venancio
Sampaio 18/11
Ellen Cristina Gomes da Silva 21/11
Igor Timafejn de Almeida Cruz 21/11
Patrick Evangelista Fernandes 22/11

rodolfo Ferreira dos Santos 22/11
roque Arlindo marchioli 24/11
mario Pinheiro dos Santos 25/11
rubens José Alves Da Silva 25/11
Severino Wermeson Araújo 25/11
Antonio marcos Prudente Santos 27/11
Francisco nunes Lacerda 27/11
mary nezia Kazumi Setani
Sekiguchi 27/11
Emerson rezende rosa 29/11
Iago ribeiro De moura 29/11

Fazendo valer a Pena

PerFil

Conheça a história de dois funcionários que são apaixonados por esportes

Você sabia que Francisco 
Adonias de Araújo Filho é pro-
fessor de muay thai, arte mar-
cial também conhecida como 
boxe tailandês? O eletricista 
pratica a luta há dez anos e só 
falta uma faixa para se tornar 
mestre. “Eu tive que parar de 
dar aula por causa das viagens, 
mas ando com a minha luva den-
tro da mochila e treino sempre 
quando é possível.”

Natural de Ipiaú (BA), ele 
já participou de vários cam-
peonatos de muay thai e sem-
pre gostou de esportes radicais. 
“Quando era molecão, eu fazia 
rapel na Chapada Diamantina 
e ainda quero pular de paraque-
das”, ressalta o eletricista de 48 
anos. Já gosto por café lhe ren-
deu até o apelido de “Chiquinho 
Cafeína”. Há quase três anos na 
Truckvan, o eletricista tem um 
sonho em relação a empresa. 
“Ficaria muito orgulhoso se 
alguém da minha família se 
profissionalizasse em uma uni-
dade móvel que a Truckvan fez 
para o Senai ou para o Centro 
Paula Souza. Seria uma sensação 
incrível saber que eu participei 
da parte de assistência técnica 
dessas carretas.”

(1) rodrigo otacílio está na Truckvan há 4 anos e meio e 

pretende se desenvolver cada vez mais.  (2) Fã de café, 

Francisco toma, em média, dez copinhos por dia

2

1 Se Chiquinho gosta de algo 
mais radical, Rodrigo Otacílio 
Souza prefere, literalmente, 
sombra e água fresca. Talvez 
seja este o segredo para o rapaz 
ser extremamente calmo e apa-
rentar muito menos do que seus 
30 anos. Há quatro anos e meio 
na Truckvan, o aplicador de 
revestimento de piso acrílico 
adora ir para o clube com seus 
dois filhos, Samuel, de 10 anos, 
e Marcelo, de 6. “Gosto muito 
de ir na piscina e na sauna.”

Tímido e de poucas pala-
vras, o aplicador de investi-
mento de piso vinílico sabe 
muito bem o que quer na vida e 
resume em uma breve frase o seu 
principal objetivo na Truckvan. 
“Me dedico ao máximo para ter 
sucesso profissional.”

Participe!
Agora e você? O que te diverte 
e te faz feliz? Quais são os seus 
sonhos e seus objetivos na 
Truckvan? Conte sua história 
para o Jornal Truckvan, seja o 
protagonista das próximas edi-
ções e surpreenda seus colegas 
de trabalho. Quer participar da 
seção Perfil? Procure a nossa 
equipe de reportagem!            
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