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Volvo CE celebra Dia do Operador de Máquinas em LIVE com
influenciadores digitais
No dia 18 de agosto, a Volvo Construction Equipment comemora o Dia do Operador de Máquinas. Neste ano, a
data será celebrada com um bate-papo on-line com três operadores, que têm se destacado também nas redes
sociais como grandes influenciadores digitais em seu segmento. A Live acontecerá no canal da Volvo CE no
Instagram, das 19h às 19h30.

Ao comemorar a marca de 100 mil likes (curtidas) em sua página no Facebook em 2014, a Volvo Construction Equipment
Latin America institui a data de 18 de agosto como o Dia do Operador de Máquinas. Uma homenagem especial aos
profissionais que com muito talento e dedicação trabalham em milhares de operações no Brasil. “Toda a tecnologia Volvo
ganha vida na mão dos operadores de máquinas. Assim, nada mais natural que criar um dia especialmente dedicado a
valorizar esses profissionais que contribuem de maneira tão intensa com o desenvolvimento do nosso país”, destaca
Suzanne Darie, gerente de comunicação de marketing da Volvo CE na América Latina.
Nos últimos anos, o número de seguidores da Volvo CE nas redes sociais triplicou. Hoje já chegam a 450 mil, sendo que
grande parte do público é formado justamente por operadores, que usam o canal da marca intensamente. “Os operadores
são nossos seguidores mais frequentes e participativos. Eles mandam mensagens, assistem vídeos, postam fotos das
máquinas Volvo trabalhando em distintas aplicações, fazem comentários e sugestões, falam dos desafios profissionais e
usam a página para se relacionar e trocar ideias com operadores de outras regiões do Brasil. O canal foi criado para que
pudéssemos ter um relacionamento mais próximo com eles e ficamos muito felizes com o resultado”, complementa Carol
Cubas, responsável pela área de comunicação digital da Volvo CE.
Live com influenciadores
Neste ano, para celebrar o Dia do Operador de Máquinas, a Volvo CE vai realizar uma Live com três operadores de
máquinas e influenciadores digitais, em seu canal do Instagram. A ideia é promover um bate-papo descontraído com os
convidados, para que eles falem sobre o dia a dia da profissão, suas aspirações e curiosidades. Participam deste encontro
os operadores de máquinas Jeferson Agostinelli, Carla Vitoria e Hans Josefe. Com uma presença bastante atuante no
segmento, os três convidados têm uma audiência somada de mais de 160 mil seguidores em seus canais do Instagram e
Youtube. “Acreditamos que essa será uma excelente oportunidade de interação para os profissionais da área. Estamos
preparando um evento dinâmico e elaborado especialmente para celebrar a data. Todos são bem-vindos a esse encontro”,
reforça Suzanne Darie.
A Live do Dia do Operador de Máquinas acontece no dia 18 de agosto, das 19h às 19h30, no canal da Volvo CE no
Instagram - @volvocebrasil
Sobre a Volvo CE
Sediada em Curitiba (PR) e com fábrica em Pederneiras (SP), a Volvo CE Latin America é um dos principais fabricantes de
equipamentos de construção, as chamadas máquinas amarelas. No Brasil, a Volvo CE produz pás-carregadeiras, caminhões
articulados, compactadores de solo e escavadeiras hidráulicas, e também comercializa vibroacabadoras.
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