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música e sorteio de brindes 
animam festa de fim de ano

crianças se divertiam na pis-
cina e no campo de futebol, os 
adultos soltavam a voz e dan-
çavam ao som do cantor serta-
nejo Lucca Terini. 

A festa teve ainda sorteio 
de vários brindes, como pane-
las, aparelhos de DVD, san-
duicheira, entre outros. Elídio 
Ribeiro da Costa, da Elétrica, 
ganhou uma bicicleta. “Fiquei 
muito feliz, foi uma emoção 
muito grande. Tenho peda-
lado nos finais de semana pra 
treinar.” Já Emerson Augusto, 
da Pintura, levou para casa 
um tablet. “Na mesma hora 

dades Móveis de Treinamento, 
Gicelmo Souza, também cur-
tiu a festa, e destaca um pon-
to importante: “Foi muito 
bom estar com os colegas em 
um lugar tão agradável e po-
der ainda conhecer suas famí-
lias. Isso nos torna ainda mais 
amigos e melhora o ambiente 
de trabalho”. Por fim, Fábio 
Marques, do Almoxarifado, 
fez questão de elogiar a orga-
nização do evento. “Foi tudo 
perfeito. Os espetinhos esta-
vam uma delícia, o chope bem 
gelado e a música animada. 
Saí de lá muito satisfeito.”

Para encerrar o ano de 2013 
em grande estilo e agradecer 
pelo empenho e dedicação de 
seus mais de 300 funcionários, 
a Truckvan preparou uma be-
líssima festa de confraterniza-
ção, realizada em 19 de dezem-
bro. Os funcionários levaram 
seus familiares e amigos para 
curtir o dia em um sítio em 
Guarulhos, com direito a mui-
ta comida, bebida e música.

Para abrir as atividades, 
27 jovens da Orquestra da Vila 
fizeram uma linda apresenta-
ção e emocionaram a todos. 
Durante o dia, enquanto as 

em que o prêmio foi anuncia-
do, minha esposa, que estava 
ao meu lado, já falou ‘é meu, 
é meu’.” Ele conta que real-
mente o equipamento ficou 
com a esposa.

Para o sócio-diretor da 
Truckvan Alcides Braga, a 
festa foi uma das melhores da 
história da empresa. “Esta-
va bem animada, com muita 
gente. Tivemos uma série de 
atrações bem legais e nos di-
vertimos bastante. Foi um mo-
mento muito gostoso, descon-
traído e leve.”

O coordenador das Uni- 

Cantor sertanejo e orquestra de jovens se apresentam durante confraternização
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funcionários e familiares curtindo 

a piscina (1). cantor sertanejo Lucca 

terini e sua banda (2) animaram a festa. 

francisco adonias, da assistência técnica 

ganhou prêmio (3). sorteio de brindes (4). 

elídio costa (5) ganhou uma bicicleta e 

emerson augusto (6) um tablet
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Com isso, a Truckvan ba-
teu todos os recordes e entre-
gou 133 Unidades Móveis em 
2013, sendo 43 a mais do que 
no ano anterior. Em 2011 fo-
ram produzidas 75 - 15 a mais 
do que 2010. Entre os proje-
tos que trazem mais satisfa-
ção para a Truckvan, estão os 
ligados às áreas de saúde e ca-
pacitação nas diversas áreas, 
como solda, costura, panifi-
cação, entre outros. “As Uni-
dades Móveis ajudam a levar 
o atendimento em áreas dis-
tantes dos grandes centros”, 
afirma Alcides Braga, sócio-
-diretor da empresa. Para dar 
uma ideia da importância das 
ações das Unidades Móveis 
para diminuir a fila de espera 
do SUS e agilizar os exames, 
quatro Carretas da Saúde da 
Mulher já realizaram, des-
de março de 2012, 110.661 
exames no Distrito Federal. 
Desse total, 37.949 são ma-
mografias, 39.473 ecografias 
e 33.239 preventivos.

a pós o período de me-
recido descanso por 

parte dos funcionários da 
Truckvan, voltamos com 
as baterias recarregadas 
para um ano que promete 
ser inesquecível para 
o nosso País.

Existe uma enorme 
preocupação com a econo-
mia neste ano, em função 
do calendário bem trava-
do com carnaval, Copa do 
Mundo e eleições. Assim 
como a nossa seleção de 
futebol vai precisar suar a 
camisa para conquistar o 
caneco, nós também tere-
mos que nos esforçar. 

Nossos objetivos são a 
manutenção das conquistas 
e a busca por aprimoramen-
tos nos processos. Não vai 
ser nada fácil, pois 2013 foi 
o melhor ano da nossa his-
tória, mas com o compro-
metimento, ousadia e a cria-
tividade, que são marcas 
registradas da Truckvan, 
conseguiremos alcançar 
nossas metas. 

E em breve teremos 
uma nova unidade fabril 
para turbinar a nossa pro-
dução de kits de baús e 
baús montados.

Então, contamos com 
vocês para continuarmos 
superando sempre todas 
as expectativas dos nossos 
clientes. Tenham todos 
um feliz 2014!

editoriaL

alcides braga e 
flavio santilli 
Diretores da Truckvan

recorde 
na entrega 
de Unidades 
móveis

Em 2013, a Truckvan investiu na 
ampliação da unidade fabril da 
rodovia Fernão Dias, quase do-
brando sua capacidade instalada 
já em meados do mês de maio 
e se consolidou como a grande 
provedora de soluções sobre ro-
das do Brasil. Assim como nos 
últimos anos, a principal res-
ponsável pelo expressivo cres-
cimento da empresa foi a linha 
de unidades móveis especiais.

Além de entregar carre-
tas e veículos desenvolvidos 
sob encomenda para diversas 
áreas, como treinamento/ca-
pacitação, eventos, serviços e 
atendimento em saúde/clínicas 
móveis, a Truckvan entrou no 
segmento de defesa e seguran-
ça. A empresa produziu a Pla-
taforma de Observação Eleva-
da (POE), desenvolvida com o 
objetivo de monitorar áreas pú-
blicas durante a Copa das Con-
federações e a Copa do Mundo 
de 2014, e os veículos Shelter, 
modelos que obedecem às nor-
mas militares e são usados co-
mo abrigos de telecomunica-
ções pelo exército brasileiro.

Empresa produziu 
133 carretas 
e veículos 
customizados

investimento
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TRuckvan inSeRiDa no munDo Do Show buSineSS
O versátil Camarim Móvel da 
Truckvan introduziu a empre-
sa no mundo do show business 
e foi usado por grandes 
artistas em 2013. Para o coor-
denador de backstage da T4F 
Entretenimento, organizado-
ra do Planeta Terra Festival 
2013, Antonio Stancato, “cor-
reu tudo melhor do que o es-
perado”. Já para o produtor da 
banda Demônios da Garoa, 
Odilon Cardoso, o Camarim 
Móvel atendeu a todas as ne-
cessidades dos músicos e pro-
fissionais envolvidos, em todos 
os aspectos. O retorno positivo 
e a satisfação dos clientes con-
solida o produto e motiva a 
empresa a seguir aprimorando 
o serviço prestado.

ceLebrando 22 anos de sUcesso

camarim móveL

Empresa já produziu mais de 40 mil baús de alumínio ao longo de sua história

comemoração

alguns dos artistas que usaram 

o camarim móvel

•	 Marina	Lima	

•	 Negra	Li

•	 Aerosmith	e	Slipknot

 (Monsters of Rock 2013)

•	 John	Mayer

 (em sua primeira

 apresentação no brasil)

•	 Gusttavo	Lima	e

 michel teló
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Fundada por Alcides Braga e 
Flavio Santilli em 20 de janeiro 
de 1992, a Truckvan comemora 
22 anos de sucesso e tornou-se 
uma das maiores empresas de 
baús e carretas customizadas 
do Brasil. Tudo começou em um 
contêiner na Vila Guilherme 
(SP), onde só era possível refor-
mar baús. “Éramos eu, Flavio, 
um funcionário no escritório e 
mais três na oficina. Ao final do 
primeiro ano, havia 15 funcio-
nários na oficina e três no es-
critório.”, conta Alcides. 

Os sócios enfrentaram 
dificuldades, mas graças à 
coragem e ao esforço dos 
dois, as vendas cresceram, 
até que, em 1997, com o iní-
cio da estabilização do Plano 
Real, muitas empresas fecha-
ram, o que abriu uma opor-
tunidade para a Truckvan 
finalmente produzir baús. 
Desde então, a empresa passou 

a fabricar com tecnologia pró-
pria baús de alumínio e Uni-
dades Móveis. 

Atualmente, a Truckvan 
possui duas sedes, uma na ro-
dovia Fernão Dias, outra no 
Parque Novo Mundo, ambas 
em São Paulo, conta com mais 
de 300 funcionários, e já iniciou 
os aportes para ter uma nova fá-
brica de baús ainda no primei-
ro semestre “Hoje produzimos 
300 kits de baús por mês, e a ex-
pectativa é aumentar em 500% 
nossa produção”, afirma Braga. 
“Fazemos questão de crescer, 
mas com  os pés no chão para 
atendermos melhor aos nossos 
clientes. Não pulamos etapas. 
O planejamento sempre foi pre-
missa de nossa gestão, porém 
não tiramos os olhos da inova-
ção”, acrescenta Santilli. Em 
2013, a empresa entregou 133 
Unidades Móveis e produziu 
cerca de três mil baús.

1- sede na fernão dias;

2- galpão onde tudo começou 

na vila guilherme (sP);

3- sede Parque novo mundo
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ensinamentos vaLiosos Para a vida
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Funcionários comentam suas experiências profissionais em outras áreas

PerfiL

aniversariantes de Janeiro

A Truckvan começou sua 
trajetória reformando baús, e 
hoje se destaca no mercado de 
implementos rodoviários pela 
produção de baús com tecno-
logia própria. A empresa se 
especializou na fabricação de 
carretas e veículos customi-
zados, as famosas Unidades 
Móveis. Assim como a em-
presa, muitos funcionários 
também encararam novos 
desafios profissionais.

A cozinheira Mary 
Sekiguchi, da Unidade Fernão 

Dias, por exemplo, trabalhou 
como professora durante cin-
co anos antes de entrar na 
Truckvan. “Dava aula de ma-
temática e português para 
crianças da 1ª a 4ª série do 
ensino fundamental da re-
de pública.” Pós-graduada 
em psicopedagogia, Mary se 
emociona ao contar como foi 
esse período de sua vida. “Só 
tenho lembranças boas. Certa 
vez, substituí uma professora 
e fiquei com uma sala de 45 
crianças na faixa entre sete e 
oito anos – mas como o índice 
de repetência era muito alto, 
alguns garotos tinham até 11 
anos. Eles eram terríveis, bri-
gavam muito. Passei a levá-los 
ao anfiteatro, onde tinham um 

espaço maior – assim, eles se 
sentiam mais livres e come-
çaram a ficar mais tranquilos. 
Quando saí, vários choraram. 
Foi muito gratificante, aprendi 
muito.” Como sempre gostou 
muito de cozinhar, a paulista 
de 50 anos resolveu aproveitar 
a oportunidade na Truckvan, 
e está na empresa desde 
março de 2013.

Quem também trabalhou 
como professor foi Gicelmo 
Souza. Antes de se tornar 
coordenador das Unidades 
Móveis de Treinamento, o 
baiano de 28 anos deu aulas de 
matemática, história e filoso-
fia para alunos do ensino mé-
dio. “Lecionei durante quatro 
anos em escolas municipais e 

estaduais na minha cidade 
natal, Fátima, no interior da 
Bahia. Também dei aulas pa-
ra crianças da 3ª, 4ª e 5ª sé-
ries. Foi uma experiência in-
crível.” Souza veio para São 
Paulo em 2009 a passeio, mas 
acabou gostando da cidade e 
ingressando na Truckvan 
em 2011. No futuro, porém, 
ele quer conciliar seu tra-
balho na empresa com seu 
amor pela educação. “Preten-
do dar aulas à noite na área 
de engenharia elétrica em 
escolas técnicas.”

Emerson Augusto  1/1

Jeverson Aparecido dos Santos  2/1

Wilson Pedro da Silva  2/1

Everson Rodrigo Soares Mendes  3/1

Gabriel Ferreira Guimarães  3/1

Marcelo Sabino Mauricio  4/1

Vanildo Rodrigues da Silva  7/1

Vitor William Lima Sao Felipe  7/1

Mario Barroso da Silva  8/1

Juliano da Silva  9/1

Camila Yuri Setani  11/1

Valmir Cardene de Souza  12/1

Wilson Rodrigues da Silva  12/1

Wesley Lins Ferreira  13/1

Arivaldo Siqueira Cavalcante  15/1

João Henrique Moreira da Silva  18/1

Jesiel Pereira Bonfim dos Reis  19/1

Humberto da Silva  20/1

Francisco Vital dos Santos Filho  21/1

Ivo Tavares da Silva  22/1

Wagner Alves Siqueira  23/1

Cloves da Silva Araujo  25/1

Junio Ericson Santos  25/1

Ademir do Prado Junior  27/1

Francisco Soares Barbosa  29/1

Aloisio Sena Menezes  30/1

Thaísa Rosangela da Silva  31/1

Mary	trabalhou	durante	

cinco anos como professora 

da rede estadualno futuro, souza pretende 

conciliar seu trabalho na 

truckvan com seu amor 

pela educação


