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Iveco Daily é “Caminhão do Ano 2008” no Brasil 

 

O Iveco Daily recebeu o prémio “Caminhão do Ano 2008” no Brasil, repetindo assim 

a Marca o sucesso obtido em 2007 com o Stralis. O prestigiado prémio, equivalente 

ao mundialmente conhecido “Van of the Year”, foi atribuído ao Daily pela revista 

AutoData, o mais importante órgão de comunicação social brasileiro no sector. Este 

resultado foi obtido através da votação dos mais de 12 mil leitores da revista. 

Este importante galardão junta-se aos já conquistados ao longo do ano pelo Daily, 

votado como “Melhor Comercial Ligeiro” pela revista Estradas e “Melhor Furgão do 

Brasil” pela revista Intralogistica de São Paulo. A última versão do Daily, introduzida 

no mercado brasileiro no Outuno de 2007, já conquistou a confiança dos clientes 

sendo isso traduzido pelo número de vendas e pelo espectacular aumento de quota 

de mercado no segmento das 3,5 às 6,0 toneladas, dos 10 para os 25 por cento no 

final do mês de Outubro. 

Confirmando este enorme sucesso, além dos galardões atribuídos ao Daily, a Iveco 

recebeu o prémio de “Melhor Estratégia de Marketing” pela campanha de promoção 

de imagem e produto no Brasil, associando Filipe Massa, piloto Ferrari na Fórmula 1, 

aos comerciais Iveco. 

Iveco 

A Iveco desenha, fabrica e comercializa uma larga gama de veículos comerciais ligeiros, 
médios e pesados, camiões todo-o-terreno, autocarros urbanos interurbanos e de longo curso 
assim como veículos especiais para aplicações como o combate aos incêndios, missões fora 
de estrada, defesa e protecção civil.  

A Iveco emprega mais de 28 000 pessoas e conta com 27 unidades de produção em 16 
países, utilizando tecnologias de ponta desenvolvidas em 5 centros de pesquisa. Além da 
Europa, a companhia funciona na China, Rússia, Turquia, Austrália, Argentina, Brasil e África 
do Sul. Mais de 6 000 postos de assistência em mais de 100 países garantem apoio técnico 
em qualquer ponto do mundo em que um veículo Iveco esteja em funcionamento. 

Castanheira do Ribatejo, 15 Dezembro 2008 


