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“Galera, estou sem palavras! 
O importante é que levamos esse 
prêmio e isso é fruto de muito 
amor. Obrigado pelo apoio, todo 
suporte e toda união.” Essas 
foram as palavras da coor-
denadora do Departamento 
de Produção e Eventos da 
Truckvan, Lia Braga, após 
levantar o troféu do AMPRO 
Globes Awards 2015, na cate-
goria Melhores Fornecedores 
do Ano, em cerimônia reali-
zada em 28 de julho no Centro 
de Convenções Rebouças, 
em São Paulo (SP).

A Truckvan realmente tem 
muitos motivos para se orgu-
lhar e comemorar a conquista. 
Afinal de contas, a empresa, que 
é do setor de implementos rodo-
viários, venceu o maior prêmio 

de live marketing do Brasil. 
“É um enorme reconhecimento do 
quanto somos ilimitados e desen-
volvemos soluções sobre rodas 
de acordo com as necessidades 
de cada projeto”, completou Lia.

O  p r ê m i o  M e l h o r e s 
Fornecedores foi criado na edição 
de 2014 do AMPRO e tem por 
objetivo reconhecer as empre-
sas fornecedoras de produtos e 
serviços de live marketing que 
valorizam o bom atendimento, 
cumprem prazos e fazem entre-
gas de qualidade.

Os concorrentes à categoria 
foram, inicialmente, escolhidos 
por membros da Associação 
de Marketing Promocional 
(AMPRO), conforme critérios 
de qualidade pré-estabelecidos 
no regulamento da premiação. 

Os finalistas foram definidos 
por meio de uma votação interna 
e passaram a ter seus nomes 
divulgados para votação aberta 
aos associados AMPRO no 
site do prêmio.                               

MELHOR FORNECEDORA DO ANO
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Você sabe o que é
liVe marketing

São atividades de marketing 
que proporcionam interlocu-
ção viva entre marcas e pes-
soas, provocando compreen-
são diferenciada de produ-
tos, serviços ou propósitos 
por meio de experiências 
sensoriais, gerando maior 
engajamento e envolvimento 
por parte das pessoas que 
são impactadas pelas ações.

Truckvan 
conquista o 
AMPRO Globes 
Awards 2015

Flavio Santilli, Alcides Braga e Lia Braga na cerimônia de premiação
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EDiTORiAL

Alcides Braga e 
Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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FOOD TRUCKVAN 
TEM MAiS SABOR

DEPOiMENTOS

Novos clientes da Truckvan analisam o trabalho da empresa

D esde o começo 
do ano, temos 
batido na 
tecla de que 

2015 seria bem complicado. 
Porém, temos muitos moti-
vos para comemorar. O prê-
mio AMPRO Globes Awards 
não poderia ter vindo em 
melhor hora e serve para 
nos estimular a sermos cada 
vez mais ousados e criativos 
para sempre oferecer um 
serviço de ótima qualidade 
em todos os sentidos: pro-
duto, prazo e atendimento. 

O reconhecimento veio 
dos nossos próprios clien-
tes, que nos indicaram para 
concorrer ao prêmio e vota-
ram na empresa. Assim, 
nosso foco tem que conti-
nuar sendo superar e sur-
preender as expectativas de 
quem contrata nosso traba-
lho. Esse é o principal ativo 
que uma empresa precisa ter 
atualmente: clientes satisfei-
tos e que se tornam amigos. 

Parabenizamos o time 
da Truckvan por mais essa 
demonstração de compe-
tência. Às vezes, nossos 
erros ou falhas são ape-
nas o fio condutor para 
nos provar que, apesar 
dos problemas, os acertos 
são mais importantes. E 
agora vamos colher os fru-
tos, pois como diz o velho 
ditado, “depois da tempes-
tade, vem a bonança”.

Ana Maria Brogui
“Muito obrigado, Truckvan, por toda dedica-
ção e por fazer meu sonho se tornar realidade”

Caio Novaes, do Ana Maria Brogui, primeiro 
canal de culinária do Youtube, que possui 
mais de um milhão de inscritos.

Pastelaria Kina
“O atendimento da Truckvan foi nota 10! O que 
mais nos impressionou foi como a empresa se preo-
cupa com a questão da segurança do food truck”

Terezinha Kina, da Pastelaria Kina, que faz 
sucesso em Araçatuba (SP) desde 1988.

Hey Joe - Comida & Arte
“Escolhemos a Truckvan por causa de sua estru-
tura, prazo de entrega, flexibilidade de negociação 
e por ter uma equipe que pode nos dar assistência 
técnica em qualquer lugar do Brasil”

Fabiano Pedon, do Hey Joe – Comida & Arte, 
primeiro food truck produzido pela Truckvan 
na cidade de Fortaleza (CE).

Navegantes Food Truck
“Pesquisamos bastante e escolhemos a Truckvan 
pela sua ampla estrutura e ficamos muito satisfeitos 
com o resultado. Nosso food truck ficou perfeito”

Sanny Braga, do Navegantes Restaurante, 
famoso em Piracicaba (SP) desde 1998.

© Pastelaria Kina / Divulgação     © Leandro Siqueira / RS Press
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CURTAS

WORLDSKiLLS 
SÃO PAULO 2015

Para estimular estudantes e visitan-
tes a conhecerem melhor importantes 
profissões da indústria, seis escolas 
móveis produzidas pela Truckvan foram 
expostas na WorldSkills Competition, a 
maior competição de educação profissio-
nal do mundo. O evento aconteceu em 
São Paulo (SP) entre 12 e 15 de agosto. 
“Quem entrou na carreta viu o cuidado 
que a Truckvan teve com os detalhes de 
acabamento e percebeu que a empresa 
faz tudo com muito carinho e perfeição”, 
destacou Evison Paixão, do Senai-RJ, 
responsável pelo curso na Unidade 

CARRETA FOX SPORTS

NEWS TRUCK CBN CAMPINAS

Para divulgar a transmis-
são da temporada 2015/2016 
do Campeonato Alemão de 
Futebol, também conhecido 
como Bundesliga, o canal Fox 
Sports apostou em uma car-
reta da Truckvan de 15 metros 
de comprimento toda enve-
lopada. Com um visual bem 
chamativo, a carreta atraiu 
a atenção das pessoas nas 

principais vias públicas de 
São Paulo e Rio de Janeiro 
nos dias 9 e 15 de agosto, res-
pectivamente. “Além de dis-
ponibilizar o outdoor móvel, a 
Truckvan montou, por meio 
de seu Departamento de 
Logística, todo o itinerário 
dessa ação inédita no País”, 
explica Alcides Braga, sócio-
diretor da Truckvan.    

Com o objetivo de se aproxi-
mar da população e ouvir suas 
reivindicações para cobrar as 
autoridades responsáveis, ofe-
recendo um serviço de utilidade 
pública, a Rádio CBN Campinas 
investiu em um estúdio móvel da 
Truckvan. “A unidade móvel tem 
todas as condições técnicas de um 

Evison Paixão, do Senai-RJ

Carreta foi usada como outdoor móvel

Unidade foi inaugurada em 17 de agosto

Equipe da agência B2 - 40 c

VISITA ILIMITADA 
TRUCKVAN

Criado com o objetivo de estreitar a rela-
ção com possíveis novos clientes, o projeto 
Visita Ilimitada Truckvan estreou em 10 
de agosto e recebeu a equipe da B2, agên-
cia que atua no mercado de promoções e 

eventos corporativos e universitários com 
foco no público jovem. “Além de visitar 
nossas três fábricas, os participantes via-
jaram de JetBus, receberam material com 
prospectos da Truckvan, pen drive com 
vídeo institucional, camiseta e carrega-
dor de celular”, destaca o responsável pelo 
Departamento de Marketing da Truckvan, 
Rodolfo Guerra.    

estúdio de rádio com a vantagem 
da mobilidade, de nos possibili-
tar transmitir ao vivo a progra-
mação local de qualquer parte 
da nossa região, para um uni-
verso estimado em seis milhões 
de pessoas de 60 cidades”, des-
taca o diretor de jornalismo da 
emissora, Marco Massiarelli.    

© Truckvan / Divulgação
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ANiVERSARiANTES DE SETEMBRO

Marcos de Mello Rodrigues 6/9
Pedro Vicente de Araujo 6/9
Marcus Siqueira Cavalcante 7/9
Thiago de Souza Silva 7/9
Eliana Andrade de Almeida 8/9
Ronaldo Ramos da Silva 8/9
Everton Luiz da Silva 9/9
Cicero Rodrigues dos Santos 11/9
Isabella Teixeira Lima 12/9
Izaque Olindino de Souza 13/9

PERFiL

LEVANTANDO POEiRA

Leandro Celestino Barbosa 13/9
Fabiano Pereira dos Santos Silva 14/9
Joseilson Miranda da Silva 14/9
Roberto Louredo Celestino 14/9
Roberto Trindade Souza 17/9
Flavio Pereira Pacheco Junior 18/9
Jailson de Souza Silva 18/9
Jeferson Ponciano de Oliveira 18/9
Nice Aguiar Raimundo 23/9
Ildair Nunes Coutinho 24/9

José Luiz dos Santos 24/9
Antonio Teixeira dos Santos 25/9
Geraldo Oliveira da Silva 25/9
Wellington Pereira da Silva 25/9
Guilherme Alcantara Ali Khalil 28/9
Roger Barsotti 28/9
Josimar Pereira de Lima Santana 30/9
Marcos Cacciari Antunes 30/9

O que você gosta de fazer no 
seu tempo de lazer? Quais são 
seus talentos? José Augusto 
Marinho e Felipe de Moraes 
Poeira nem precisaram fazer 
autopropaganda e mostraram 
seus dons ao vivo para a repor-
tagem do Jornal Truckvan.

Fã incondicional de Ayrton 
Senna, Zé, como é mais conhe-
cido, provou que aprendeu 
bastante vendo o ídolo pela 
TV e se tornou um espetacu-
lar piloto de kart nas horas 
livres. Em uma brincadeira 
entre amigos do trabalho no 
kartódromo de Atibaia (SP), 
o rapaz de 32 anos exibiu um 
controle absurdo do veículo 
e chegou a dar duas voltas 
no segundo colocado, sendo 
ovacionado pelo públ ico. 
Admirado com o desempe-
nho, o coordenador de Projetos 
da Truckvan, Gicelmo Souza, 
gritava: “Gênio! Monstro!”.

E empolgação é o que 
não falta ao responsável pela 
área de Comércio Exterior da 
Truckvan. Com pouco mais de 
oito meses de casa, Zé con-
quistou a todos com sua sede 
de vencer. “Ele nos contagia 
com sua energia e comprome-
timento. Dá gosto ver o quanto 

ele trabalha e se dedica”, elo-
gia o também coordenador 
de Projetos, Rodrigo Soares.

Já a habilidade ’extracur-
ricular’ de Felipe de Moraes 
Poeira está nos pés. O guaru-
lhense de 30 anos é tão bom de 
bola que atua em cinco equipes 
de futebol de salão da região. 
“Jogo em média três vezes por 
semana. Tem dia que eu dis-
puto duas partidas seguidas”, 

comenta o controlador de esto-
que, que está na Truckvan há 
um ano e dois meses.

Na empresa, o jovem atua 
no Almoxarifado. Já nas qua-
dras, brilha como ala direita e 
foi recentemente campeão da 
1ª Divisão do Troféu Guarulhos 
de Futsal Municipal, sendo um 
dos destaques do União Vila 
Augusta (UVA). “Vencemos 
a semifinal o Esquadrilha, o 

melhor time da região. Fiz os 
dois gols da vitória”, conta o 
craque, todo orgulhoso. 

E Poeira tem outros obje-
tivos além de fazer gols decisi-
vos nos campeonatos: “Quero 
crescer na Truckvan e ter a 
oportunidade de desenvolver 
todo o meu potencial”.

E você, tem algum talento 
para merecer o título Para de Ser 
tão Bom? Conte para nós!      

Funcionários brilham dentro e fora da Truckvan com mãos e pés habilidosos

Acima, Léo e seu filho Pedro, Felipe Massa e o nosso famoso Zé. 
Ao lado, Felipe já levantou dois troféus de campeão nesse ano
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