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TRUCKVAN DOMINA ROCK IN RIO 2015

Tr a n s for m a r u m t r a i le r
Ka rmanguia 1979 em um
espaço lúdico com identidade
visual descolada para acomodar confortavelmente seis pessoas durante o Rock in Rio foi
a missão dada pela empresa de
ativação estratégica de marcas Agência TUDO para a
Truckvan. “Fiquei, mais uma
vez, orgulhosa da nossa equipe.
Foi um projeto singular, com um
nível de acabamento excepcional,
e todos ficaram impressionados
com o impacto da transformação dessa unidade”, ressalta a
coordenadora do Departamento
de Produção e Eventos da
Truckvan, Lia Braga.
A empresa aplicou f itas
elet roluminescentes (fós for o) L IGH T TA PE ® , d a
VISUALCONTROL, no piso
e nas paredes, proporcionando
uma luminosidade contínua,
uniforme e sustentável. O projeto foi fruto de uma campanha
do Banco Itaú.

Motorhome Trident

A Truckvan customizou um
ônibus em um motorhome
para uma ação especial da
Trident, que levou oito pessoas, incluindo vlogueiros
(blogueiros em vídeo) famosos

foi usada como
espaço para
VIPs, teve sua
parte interna
customizada

© Lia Braga / Truckvan

Trailer Itaú

A unidade, que

como se fosse
o trailer de
um astro de
Rock. Abaixo,
a equipe da
Truckvan, que

© Milene Milan

#SomosIlimitados!
#SomosTruckvan!
Nosso slogan, sempre citado em
nossas redes sociais, foi testado
e aprovado com louvor no Rock
in Rio 2015. Afinal de contas,
a Truckvan dominou o maior
festival de música do País, disponibilizando suas soluções
sobre rodas para três ações bem
diferentes e ousadas. Confira:

© Rubens Alves / Truckvan

Empresa disponibilizou suas soluções sobre rodas para três ações diferentes

fez um trabalho
excepcional

como Christian Figueiredo,
dono do canal no Youtube Eu
Fico Loko, que tem mais de
três milhões de inscritos, para
curtir o Rock in Rio. Antes de
chegar no festival, os participantes tiveram a oportunidade

de curtir um luau com a banda
Aliados, em Maresias, litoral
norte de São Paulo, dar carona
e ganhar um show particular
do cantor Ivo Mozart e serem
acordados pelo DJ e apresentador André Marques.

JetBus Heineken

Para proporcionar uma experiência diferenciada para seus
convidados, a Heineken levou 10
pessoas de São Paulo (SP) para
o Rock in Rio no micro-ônibus
luxuoso da Truckvan.
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DEPOIMENTOS

NOSSA MAIOR CONQUISTA
Clientes da Truckvan enaltecem o trabalho da empresa

© Divulgação / Truckvan

© Leandro Siqueira / RS Press

EDITORIAL
“Ainda pior que a convicção do
não e a incerteza do talvez é a
desilusão de um quase.”
Esse trecho da crônica
Quase, da escritora catarinense Sarah Westphal,
reflete muito bem o pensamento da Truckvan. Para
evitar o “quase”, nós temos
enfrentado essa dura crise
econômica que o País atravessa com muita coragem
e ousadia, investindo em
nossa participação em feiras
e eventos de vários segmentos e realizando diversas
ações para não deixarmos
as oportunidades escaparem
pelos dedos - e também para
não perdermos chances por
termos medo de arriscar.
Uma prova disso é que
estamos cada vez mais focados no mercado externo.
Enviamos representantes para abrir as portas em
outros países, pois “preferir
a derrota prévia à dúvida da
vitória é desperdiçar a oportunidade de merecer”, citando
outro trecho da crônica.
Lembre-se sempre
do nosso slogan Somos
Ilimitados e “desconfie
do destino e acredite em
você”. “Gaste mais horas
realizando que sonhando,
fazendo que planejando,
vivendo que esperando porque, embora quem quase
morre esteja vivo, quem
quase vive já morreu.”
Flavio Santilli e
Alcides Braga
Sócios-diretores
da Truckvan

“A ação ocorreu 100% dentro do combinado e foi
realmente o que esperávamos: um grande e precioso impacto. A parceria com a Truckvan foi
realmente muito importante para o sucesso deste
evento e queremos estar juntos em novos projetos
e desafios em breve”
Simone Fantini, coordenadora
de marketing do canal Fox

“Fechamos com a Truckvan por ser a maior fabricante de unidades móveis do Brasil, o que nos deu
muita confiança, e por termos gostado de vários
modelos que eles produziram, como o Calçada Food
Truck e os dois produzidos para o reality Food
Truck – A Batalha, do canal GNT, entre outros”
Ivete Pereira, do Roda Viva Food Truck,
primeiro food truck produzido pela
Truckvan para o estado do Pará

“Produtos customizados, com entregas e atendimentos personalizados, são os grandes diferenciais da Truckvan! Eles sempre nos surpreendem
e superam as nossas expectativas!”
Breno Ferreira, diretor de produção
da agência Melhor Eventos

“Sempre recomendo e cada vez mais defenderei
a Truckvan. Orgulhem-se dessa equipe e desses
funcionários, pois eles defendem a empresa executando um trabalho perfeito e, acima de tudo,
exalando felicidade e satisfação em atender”
Dante Feltrin, do Truck da Roça,
o primeiro food truck de Brotas (SP)
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CURTAS

HASTA LA VISTA
locais. “Todos ficaram impressionados com o leque de soluções sobre rodas que oferecemos
para as áreas de saúde, educação,
capacitação profissional e segurança, entre outras, e temos certeza de que a semente foi plantada e colheremos grandes frutos
em breve”, relata Marinho.
© José Augusto Marinho / Truckvan

Com a missão de estreitar
sua relação com outros países e buscar novos negócios, a
Truckvan enviou, em setembro,
seus representantes comerciais
José Augusto Marinho e Mirtha
Sendic para Peru e Paraguai,
para eventos que reuniram autoridades políticas e empresários

Unidade Móvel de Hospitalidade em Barretos (SP)

SEGURA, PEÃO!
A Truckvan esteve presente,
mais uma vez, na Festa do
Peão de Boiadeiro de Barretos,
que aconteceu de 20 a 30 de
agosto. Na ocasião, a empresa
disponibilizou seus veículos
de luxo JetBus e JetVan para
fazer o transporte da diretoria da Ambev e de celebridades como o cantor Fiuk, o

José Augusto representou a Truckvan no Peru

Em parceria com a Macom, fabricante de equipamentos e sistemas para cozinhas profissionais,
a Truckvan expôs seu food truck
próprio, disponível para locação,
equipado com fogão, chapa e fritadeira industriais, char broiler,
máquina de gelo, pista fria e
balcão refrigerado.
© Romulo Jesus / Truckvan

Pelo segundo ano consecutivo, a Truckvan participou da
Equipotel São Paulo, maior feira
de hospitalidade da América
Latina e uma das cinco maiores
do mundo, que aconteceu entre
14 e 17 de setembro, no Pavilhão
de Exposições do Parque do
Anhembi, em São Paulo (SP).

© Divulgação / Com Mais Saúde

EQUIPOTEL 2015

Food truck na Equipotel 2015

ator Márcio Garcia, a atriz
Sophia Abrahão e a apresentadora Amanda Françozo, entre
outros. Além disso, a unidade
móvel de hospitalidade capacitou profissionais que atuam em
bares e restaurantes do evento
e arredores a orientar o público
sobre o consumo adequado de
bebidas alcoólicas.

Unidade Móvel de Saúde Ocupacional

SAÚDE OCUPACIONAL
Com o objetivo de proporcionar mais comodidade para os
colaboradores de empresas distantes dos centros urbanos, a
Truckvan desenvolveu, em parceria com a empresa Com Mais
Saúde, uma unidade móvel de
saúde ocupacional. “Além da
mobilidade, a clínica médica

itinerante garante uma economia significativa para as
empresas, pois reduz o tempo
de parada dos funcionários, evitando que eles se desloquem
para fazer os exames admissionais, demissionais, clínicos
e periódicos”, destaca o sóciodiretor Alcides Braga.
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PERFIL
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POR UM
MUNDO
MAIS LIMPO

© Renata Ramos / Truckvan

Conheça a história de dois funcionários
que não gostam de sujeira
Você se considera uma pessoa
ilimitada? Humberto da Silva e
Ronaldo Ramos da Silva certamente o são, pois não se contentam em apenas executar as obrigações diárias de suas funções.
Nascido em Nova Iguaçu
(R J), Ronaldo está em sua
segunda passagem pela
Truckvan. Na primeira vez, o
carioca atuou no Departamento
Financeiro da empresa, de 2005
a 2010. “A Truckvan não era tão
grande e estruturada como é
hoje, então nós tínhamos que
fazer um pouco de tudo na sede
da Vila Maria e depois no Parque
Novo Mundo, desde limpar a
fábrica até atender telefone e
vender.” Ele retornou em novembro de 2014, depois de empreender em um negócio próprio que
oferecia empréstimo consignado.
Agora, Ronaldo atua como técnico em segurança do trabalho
na unidade Fernão Dias.
Além de se preocupar com a
segurança e a saúde dos colaboradores da Truckvan, o morador
de Guarulhos (SP) não mediu
esforços para resolver um grave
problema que afetava não só os
funcionários, como os habitantes da região: o alagamento da

rua São Gabriel. “Fui 17 vezes
na Prefeitura de São Paulo. Não
me davam atenção, ouvia que
estava enchendo o saco, mas
mesmo assim não desisti. Fui
na Ouvidoria e aí deu certo.
Nossa tubulação estava entupida. Abriram, limparam o encanamento e fizeram mais um
bueiro. Agora, a luta é para
pavimentar a rua.”
Já Hu mb e r t o e st á n a
Truckvan há dois anos e se
orgulha de sua versatilidade e
facilidade em aprender. “Faço
1.001 funções.” Natural de
Coaraci (BA), o auxiliar de serviços gerais sonha em crescer na
empresa. “A Truckvan abriu as
portas para mim na época mais
difícil da minha vida, quando eu
já estava no vermelho. Então,
só tenho a agradecer e dar sempre o meu melhor para retribuir
toda confiança que tiveram em
mim.” O baiano de 37 anos também faz questão de exaltar suas
colegas de trabalho. “As meninas [Neide, Nilcélia e Solange]
me ajudam bastante, elas são
muito legais e extrovertidas,
principalmente a Neide, que é
superalto-astral e não deixa ninguém ficar desanimado.”

Em dias de chuva, a rua ficava em um estado caótico,
e após o esforço de Ronaldo, a rua ficou bem melhor. Abaixo,
à esq. Humberto da Silva, que está na Truckvan há dois anos
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