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O ano de 2015 f inalmente 
acabou e apesar da crise eco-
nômica e política que afetou 
duramente o País, a Truckvan 
tem muitos motivos para lem-
brar desse período com muito 
carinho. Vamos aos fatos mais 
marcantes!

Reconhecimento
Pela primeira vez em nossa 
história, a Truckvan conquis-
tou três grandes prêmios ao 
longo do ano. Em 28 de julho, 
a empresa venceu o AMPRO 
Globes Awards, maior pre-
miação de live marketing do 
Brasil, na categoria Melhores 
Fornecedores do Ano. 

Já em 30 de outubro, rece-
bemos a notícia de que ficamos 
em primeiro lugar na catego-
ria Gestão Financeira entre As 
Melhores do Middle Market, 
da revista Isto É Dinheiro. O 
prêmio é o único que seleciona 
as melhores companhias de 
porte médio do País.

Por fim, em 24 de novem-
bro, fomos coroados com a láu-
rea Maiores do Transporte 
& Melhores do Transporte 
2 015 ,  da  OT M Editora , 
na categoria Carrocerias e 
Implementos para Caminhões, 
pelos resultados obtidos no 
balanço financeiro de 2014.

Inesquecível
Entre 9 e 13 de novembro, a 
Truckvan registrou a maior 
participação na principal feira 
do setor de transporte rodo-
viário de carga da América 
Latina, a Fenatran, que acon-
tece a cada dois anos em São 
Paulo (SP). Em dois estan-
des próprios, totalizando 437 
m² de área útil, apresenta-
mos sete produtos, sendo dois 

lançamentos: o semirreboque 
furgão carga segura, para 
transporte de objetos valiosos, 
e a unidade móvel simulador 
virtual de tiros, para capa-
citar profissionais da área de 
defesa e segurança.

#SomosIlimitados
Tivemos ainda a oportuni-
dade de desenvolver soluções 
bem diferenciadas sobre rodas, 

tais como o laboratório digi-
tal HACKATRUCK e a pri-
meira unidade móvel de 
tomograf ia produzida no 
Brasil. Além disso, transfor-
mamos um trailer antigo em 
um espaço vip para uma ação 
do Banco Itaú durante o Rock 
in Rio e customizamos um trio 
elétrico em uma caixa de som 
gigante, o BOOMBOX, para 
o Festival EDC. 

RETROSPECTIVA 2015
Prêmios, Fenatran e lançamentos: confira os fatos mais marcantes

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015
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(1) Maiores do 
Transporte & Melhores 
do Transporte (2) Trailer 
do Banco Itaú no Rock 
in Rio 2015
(3) BOOMBOX no 
Festival EDC 2015 
(4) Unidade Móvel de 
Tomografia 
(5) AMPRO Globes 
Awards 2015  
(6) HACKATRUCK
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EDITORIAl

Alcides Braga 
e Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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COM AINDA MAIS APETITE PARA 2016

DESTAqUE

Truckvan pretende entregar, em média, 15 food trucks por mês

H   á tempos que um texto 
circula pela inter-

net com uma ótima analo-
gia sobre esse período do 
ano. Ora creditado ao escri-
tor Carlos Drummond de 
Andrade, ora ao jornalista 
Roberto Pompeu de Toledo. 
Independentemente do autor, 
a mensagem contida nele fala 
por si só e dá a dimensão do 
que a Truckvan gostaria de 
desejar a todos. “Quem teve 
a ideia de cortar o tempo em 
fatias, a que se deu o nome de 
ano, foi um indivíduo genial. 
Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite 
da exaustão. Doze meses dão 
para qualquer ser humano se 
cansar e entregar os pontos. 
Aí entra o milagre da reno-
vação e tudo começa outra 
vez, com outro número e 
outra vontade de acreditar 
que daqui para adiante vai 
ser diferente.”

Acreditamos que 2016 será 
muito melhor e, para que de 
fato assim o seja, precisamos 
que todos os nossos colabo-
radores estejam com a espe-
rança renovada. Lembrem-se 
sempre que somos especia-
listas em mobilidade e não 
podemos permitir que nos-
sos sonhos fiquem parados.

Então, desejamos ape-
nas que você tenha muitos 
desejos. Desejos grandes e 
que eles possam te mover 
a cada minuto ao rumo da 
sua felicidade. 

Os food trucks merecem um capí-
tulo à parte na Retrospectiva 
2015 da Truckvan, pois esti-
veram na contramão da crise 
e apresentaram um expres-
sivo crescimento de 135% 
em relação ao ano anterior. 
A Truckvan fechou 2015 com 
47 unidades entregues, oito 
modelos em produção e o 
dobro do faturamento obtido 
no ano anterior, quando havia 
encerrado com 20 cozinhas 
móveis fabricadas. 

“Acreditamos que os food 

trucks vieram para ficar e agora 
estão se espalhando por todo o 
País, tanto que já entregamos 
unidades em Rondônia, Pará, 
Ceará, Bahia, Paraná e temos 
recebido solicitações de diver-
sas cidades, além das grandes 
capitais”, destaca Romulo Jesus, 
responsável pela área comer-
cial de food trucks da Truckvan.

Para 2016, a empresa pre-
tende se consolidar como a 
maior fabricante de food 
trucks do Brasil e entregar, 
em média, 15 unidades por mês. 

Para alcançar esse número, a 
Truckvan incorporou à sua 
estrutura uma fábrica de 4,5 
mil m² em Duque de Caxias 
(RJ), que tem ampla experiên-
cia na produção de cozinhas 
móveis, tendo, inclusive, desen-
volvido o primeiro restaurante 
sobre rodas carioca, o Larica 
Gourmet, e o SudTruck, uni-
dade itinerante da chef de cozi-
nha Roberta Sudbrack – eleita 
pela revista inglesa Restaurant a 
melhor chef mulher da América 
Latina –, entre outras. 
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PERFIl

Qual é a diferença entre caráter 
e reputação? Segundo o escritor 
inglês William Davis, caráter é o 
que somos, já reputação é aquilo 
que os outros pensam que somos.
 

A reputação é o que você 
tem quando chega a uma 
comunidade nova.
O caráter é o que você 
tem quando vai embora…
A reputação é feita em 
um momento. 
O caráter é construído em uma 
vida inteira…

Realmente não é nada fácil 
conquistar a aprovação e, prin-
cipalmente, a admiração e o 
respeito, especialmente no 
ambiente de trabalho. Aqueles 
que conseguem, merecem ser 
homenageados. É o caso de 

Truckvan deseja muito sucesso para Jurandyr Barbosa ribeiro
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Jurandyr Barbosa Ribeiro.
Após dois anos e três meses 

de muita luz, o líder da Seção 
de Elétrica da fábrica da Fernão 
Dias teve que se despedir da 
Truckvan por motivos familia-
res e deixará muita saudade. “Foi 
um período de grande aprendi-
zado e uma enorme satisfação 
de trabalhar com essa família 
maravilhosa. Trocamos muitas 
experiências e fizemos amizades 
valiosas. Onde estiver, lembra-
rei de vocês”, destaca o homem 
de 49 anos, que faz questão de 
agradecer ao carinho de todos 
os colegas e exaltar uma pes-
soa em particular que sempre 
lhe deu muito apoio: o gerente 
de Engenharia de Vendas e 
Aplicação, Marcos Rodrigues, 
o nosso querido Marcão.

Sempre muito comprometido, 

esforçado e detalhista, Ribeiro 
enfrentou grandes desafios na 
Truckvan, dos quais se orgu-
lha bastante. “Desenvolvemos 
os protótipos do Shelter, depois 
vieram os food trucks, entre eles, 
o do Lata Velha, que nos exi-
giu um empenho redobrado 
por causa do pouco tempo que 
tínhamos. Mas no fim deu tudo 
certo e, com o auxílio dos nos-
sos amigos, conseguimos fazer 
um bom trabalho.”

Elogiado pelo seu profissio-
nalismo, Ribeiro aproveita para 
dar dicas para quem está come-
çando na Truckvan e quer, assim 
como ele, escrever uma bela his-
tória na empresa. “Procure fazer 
as coisas da melhor maneira 
possível. Seja exigente com você 
mesmo. Queira evoluir a cada dia, 
pois se você ficar satisfeito com 

seu trabalho, provavelmente o 
cliente também ficará. Por fim, 
e mais importante, faça tudo 
com muito amor”.  

Jura, como é chamado, despediu-se dos colegas de trabalho na festa de fim de ano da Truckvan

O eletricista não economizou 
energia na reforma do Samuca’s 
Dog para o lata Velha, do programa 
Caldeirão do Huck, da TV Globo

UM HOMEM IlUMINADO
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A ANIVERSARIANTE!
Em comemoração ao mês de aniversário da Truckvan 

(20/01/1992), queremos, excepcionalmente nesta edição, 
parabenizar TODAS as pessoas que contribuíram direta e 

indiretamente para que nos tornássemos a MAIOR FABRICANTE 
DE UNIDADES MÓVEIS DO BRASIl!!!

Sem vocês, não chegaríamos tão longe. Muito obrigado!

Abraços da Família Truckvan

CElEBRAçãO

ÁlBUM DA FESTA TRUCKVAN 2015
Confraternização é marcada por momentos inesquecíveis

Para começar o ano cheio de energia e muita alegria, 
fotos que mostram o verdadeiro PERFIl da Truckvan: 
colaboradores unidos que se divertem juntos!

(1) Mais de 80 pessoas foram 
premiadas na Confraternização  
(2) O Desafio Galopeira teve até a 
participação de talentos mirins
(4) leonardo Braga ecoou a 
palavra “galopeira” sem perder 
o fôlego por 40 segundos e foi o 
grande campeão 
(5) Os três primeiros colocados 
foram: léo (40s), Chorão (37s) 
e Marcão (35s)
(7) Colaboradores se divertem 
durante o Sorteio de Brindes  
(3, 6 e 8) Funcionários dão show 
de animação durante a festa
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