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Com nova filial em São José do Rio Preto (SP), Tracbel amplia
cobertura da marca Volvo CE
A Tracbel inaugurou nova unidade em S&atilde;o Jos&eacute; do Rio Preto, importante polo econ&ocirc;mico
do interior paulista, localizado a 440 quil&ocirc;metros da capital S&atilde;o Paulo. Integrante da rede de
distribuidores de equipamentos de constru&ccedil;&atilde;o Volvo, a Tracbel soma agora 23 centros de
atendimento da marca. &ldquo;Estamos investindo para estar cada vez mais pr&oacute;ximos de nossos
clientes. Queremos fortalecer nossa posi&ccedil;&atilde;o em S&atilde;o Paulo&rdquo;, declara Luiz Gustavo
Rocha de Magalh&atilde;es Pereira, CEO do Grupo Tracbel.

“A nova casa de São José do Rio Preto substitui as instalações da cidade de Bebedouro. Ela é extremamente estratégica,
pois está numa área geográfica de grande relevância para nossos negócios e também vai proporcionar um atendimento
ainda melhor aos nossos clientes, facilitando a logística de execução dos serviços e de entrega de peças”, complementa
Cleber Carvalho, CEO da Tracbel S/A. “A unidade funcionará como um ponto de apoio para manter a alta disponibilidade
das máquinas. E vai dar mais dinamismo e agilidade ao trabalho na região”, diz o executivo.
A nova filial Tracbel está localizada na avenida Alfredo Folchini, 1482, na Vila Toninho, uma região comercial de fácil
acesso na entrada da cidade. A avenida é uma via marginal à rodovia Washington Luiz, uma das mais conservadas estradas
do País, que faz a ligação entre muitos municípios e por onde trafegam milhares de veículos diariamente.
Estrutura
Com 510 m² de área construída num terreno de cerca de 900 mil m² e uma área de armazém de 180 m², o novo prédio tem
box de oficina para a realização de serviços de motor, transmissão, eixos e demais componentes; show room; recepção;
área para atendimento aos clientes; almoxarifado, escritório e demais dependências.
Trabalham no local consultores de serviços, peças e máquinas, pessoal administrativo e também técnicos de campo
altamente qualificados com vasta experiência em máquinas da marca, além de consultores da Volvo Financial Services,
divisão financeira do Grupo Volvo, que oferece financiamento, consórcio, seguros e outras soluções para equipamentos
Volvo. “Temos uma estrutura eficiente e bastante completa para garantir o melhor atendimento”, observa Carvalho.
A Tracbel São José do Rio Preto atende uma cidade e um polo regional reconhecidos pela sua força econômica, em especial
do agronegócio, mas também com muitas empresas de outros segmentos. Na região existe uma grande demanda para
vários dos equipamentos produzidos pela Volvo, como escavadeiras e carregadeiras de vários portes.
“Ter uma rede estrategicamente distribuída, com unidades bem situadas, pessoal treinado, qualificado e uma boa estrutura
de equipamentos é fundamental para atendermos nossos clientes com qualidade, eficiência e agilidade”, afirma Leandro
Mello, gerente de desenvolvimento de distribuidores da Volvo CE.
Tracbel e Volvo
Com 53 anos, o Grupo Tracbel nasceu em Minas Gerais, iniciando suas atividades em Belo Horizonte com a prestação de
serviços de manutenção em máquinas de terraplenagem e mineração. Com 728 funcionários, a empresa atua hoje no
mercado de equipamentos de construção, agrícolas e florestais, atendendo aproximadamente 50% do território brasileiro.
Um dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos de construção, a Volvo CE oferece globalmente uma enorme
variedade de modelos de escavadeiras, carregadeiras de rodas, caminhões articulados, compactadores, assentadores de
tubos e vibroacabadoras para atender as necessidades de clientes de uma série de diferentes setores.
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