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Que delícia!

Truckvan 
invesTe com 
gosTo na 
produção de 
resTauranTes 
móveis
Empresa estima produção de,  
em média, oito food trucks por  
mês com tecnologia própria

Com experiência de mais de 20 
anos na customização de veículos 
para diversas áreas, a Truckvan 
resolveu investir na produção de 
food trucks com tecnologia pró-
pria desde que a lei de comida 
de rua foi regulamentada pela 
Prefeitura de São Paulo, em 6 
de maio. Fabricados de acordo 
com a necessidade de cada pro-
jeto, os restaurantes móveis são 
entregues no prazo médio de 60 
dias, após a aprovação final do 
layout pelo cliente. A expectativa 
da empresa é produzir cerca de 
oito modelos por mês. “Os nos-
sos food trucks podem ser insta-
lados sobre chassi de caminhão 
ou do tipo trailer e reboque”, 
explica Alcides Braga, sócio- 
-diretor da Truckvan.

Chef de cozinha há 14 anos 
e um dos sócios do Calçada 
Food Truck, especializado 
em comida de alta gastrono-
mia, Rafa Almeida ficou muito 
satisfeito com o trabalho rea-
lizado pela Truckvan e apon-
tou a flexibilidade da empresa 
como um grande diferencial. 
“A Truckvan foi a única que 

conseguiu alinhar o projeto 
com a gente e desenvolvê-lo 
de maneira conjunta. Com cer-
teza superou as nossas expecta-
tivas.” Já para o outro sócio do 
empreendimento, Vinicius Fiuza, 
a experiência da Truckvan foi 
fundamental para que o projeto 
fosse executado de acordo com 
os padrões de qualidade que eles 
queriam, após pesquisarem bas-
tante sobre food trucks do exte-
rior e do Brasil. “A Truckvan nos 
deu todo o respaldo técnico, com 
equipes de elétrica, hidráulica, 
engenharia e marcenaria envol-
vidas no projeto, além de possuir 
imensa autonomia de materiais.”

Quem também ficou impres-
sionado com a excelência do ser-
viço e fez questão de agradecer foi 
o empresário Alex Righi, dono do 
food truck La Polenta. Sorte dos 
funcionários da fábrica da Fernão 
Dias, que puderam saborear deli-
ciosas polentas com ragu e polen-
tas fritas no dia 20 de agosto. 
“É todo dia assim?”, perguntou 
entusiasmado o recém-contra-
tado coordenador de logística da 
Truckvan, Emerson Nogueira. 

(1) o Calçada Food Truck vendeu 200 refeições em sua 

estreia em perdizes, zona oeste de são paulo (sp). (2) nara 

schutz, alex righi, Flavio santilli e marcos rodrigues 

ficaram muito satisfeitos com a qualidade do food truck. 

(3) Funcionários da Truckvan fizeram fila em frente ao 

trailer do La Polenta na unidade da Fernão dias.
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c om ousadia , 
i n o v a ç ã o  e 
f lexibilidade, 
que são nos-

sas marcas registradas, a 
Truckvan cresceu 400% nos 
últimos cinco anos, ampliou 
o seu quadro de funcioná-
rios e sua infraestrutura e 
agora está investindo em 
novos mercados para evo-
luir ainda mais. Só neste 
ano, já estivemos presen-
tes em importantes feiras 
da área de alimentação e 
eventos, como a Fispal Food 
Service e a Brazil Promotion, 
e ainda em setembro, vamos 
apresentar o nosso food 
truck próprio na Equipotel 
em São Paulo, o principal 
ponto de encontro do setor 
de hospedagem, alimenta-
ção e serviços da América 
Latina. Isso demonstra o 
nosso investimento e cora-
gem mesmo em tempos de 
crise, que farão toda a dife-
rença nos nossos negócios. 
Afinal de contas, os sonhos 
não podem ficar parados. E a 
nossa missão é proporcionar 
mobilidade e alternativas, 
surpreendendo e superando 
as expectativas de nossos 
clientes, considerando as 
necessidades de cada pro-
jeto e seguindo como refe-
rência nos segmentos em 
que atuamos. Precisamos 
estar sempre preparados 
para novos desafios.

ediTorial

Flavio santilli  
e alcides Braga
Diretores da truckvan
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Time Da TRuckvan faz hiSTóRia  
na 6ª coPa DoS meTaLúRgicoS

FuTeBol

Equipe venceu seis dos oito jogos que disputou no torneio

Em sua primeira participação 
na Copa de Futebol de Campo 
dos Metalúrgicos de São Paulo 
e Mogi das Cruzes, o time da 
Truckvan fez uma bela cam-
panha e venceu seis dos oitos 
jogos que disputou, superando 
as expectativas de todos. 
“Conseguimos nos classificar 
em primeiro no nosso grupo, 
o que para nós já foi motivo 
de grande orgulho”, destaca 
‘Colega’, o técnico da equipe.

Apesar de ter sido eliminado 
nas oitavas de final, o capitão 
da equipe e zagueiro central, 
Caixa faz questão de parabe-
nizar a todos os jogadores pelo 
comprometimento e esforço. 
“Nós demos o nosso melhor e 
com certeza vamos ainda mais 
longe no próximo torneio.”

Um dos destaques da equipe 
foi o atacante Felipe Leonardo, 
autor de quatro dos 17 gols da 
Truckvan na competição. Outro 

que também merece elogios é 
o goleiro Sergipe. “Ele foi fun-
damental em várias partidas”, 
ressalta Caixa, que aproveita 
e conta uma curiosidade: “Ele 
na verdade era volante e foi 
improvisado no gol”.

Mas não foi só a garra de 
Caixa e de seu companheiro de 
zaga Mineiro que deixaram o 
time mais seguro lá atrás. “Nós 
tínhamos uma arma secreta que 
entrava no decorrer dos jogos”, 
exalta Colega ao falar sobre a 
determinação do volante Cacú. 
O camisa 10 do time, Edsinho, 
recebeu um apoio extra para 
mostrar toda sua habilidade em 
campo: sua filha de 11 anos, Ana 
Beatriz, que compareceu a todos 
os jogos e era uma mistura de 
assistente técnica e torcida orga-
nizada do time. “Ela foi quem 
ficou mais triste com a derrota 
nas oitavas de final”, explica o 
meia-esquerda e pai coruja. 

em pé: luís, caixa, colega, Beto, negão, Jorge, ceará, edson Henrique e peru. agachados: alemão, 

Fabinho, lagoa, Bia, edsinho, mineiro, sergipe, cacú e valdemar
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confira a lista dos 
funcionários inscritos 
na competição:

goleiro: José cláudio

laterais: Leandro 
celestino, marcos vinicius, 
alisson Pereira e mauro 
evangelista

Zagueiros: francisco 
Barbosa, flaviano da Silva, 
gleyson de Lima e edson 
henrique

volantes: Roberto Trindade, 
Jonathas Barbosa, Danilo 
Sousa e Douglas coelho.

meias: fábio Roberto, 
edson martins, Jean de 
Lima e Paulo Ricardo

atacantes: alexsandro 
alves, felipe Leonardo, 
Régis Ramalho e valdemar 
dos Santos

Técnico: Josemir oliveira.

assistente técnico: Jorge 
José da Silva

massagista: José Luiz 
carlos
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BraZil promoTion 2014

reconHecimenTo

(1) a banda aliados conheceu o JetBus durante a feira e 

ficou impressionada com o micro-ônibus. (2) o estande da 

Truckvan recebeu cerca de 900 visitantes na Brazil Promotion
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não é TruQue, é Truckvan!

loucura, loucura, loucura!!!

Empresa apresenta suas soluções sobre rodas para o mercado de eventos

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Truckvan esteve presente na 
Brazil Promotion, a maior feira 
de marketing promocional da 
América Latina, que acon-
teceu de 5 a 7 de agosto no 
Transamérica Expo Center, em 
São Paulo (SP). Em um estande 
de 130 m², a Truckvan expôs 
o Camarim Móvel e o JetBus, 

este último um micro-ônibus 
de alto padrão destinado para 
o transporte de artistas, cele-
bridades, políticos e empresá-
rios. “A feira foi um sucesso. 
Nosso estande esteve sempre 
cheio e conquistamos nosso 
principal objetivo de divul-
gar a empresa, consolidando 
nossa marca no segmento de 

eventos, estreitando o rela-
cionamento e novos possí-
veis clientes”, afirma a coor-
denadora do Departamento 
de Produção e Eventos da 
Truckvan, Lia Braga.

Para alcançar esse resul-
tado, a Truckvan teve a parce-
ria da Associação de Marketing 
Promocional (AMPRO) e os 

talentos artísticos do mágico 
Marcos Hiroshi e do desenhista 
Rodrigo Abreu. A figurinista 
Si Kiomi foi a responsável pela 
caracterização do mágico como 
Chapeleiro Maluco e das duas 
recepcionistas em Rainha de 
Copas e Alice, personagens de 
Alice no País das Maravilhas, 
tema do evento deste ano. 

Por causa de sua trajetória de 
sucesso no ramo de implemen-
tos rodoviários, o sócio-diretor 
da Truckvan, Alcides Braga, 
foi convidado pelo programa 
Caldeirão do Huck, da TV Globo, 
para ser o jurado empreende-
dor do quadro Jovens Inventores. 
O objetivo do quadro foi ava-
liar o potencial de mercado de 

um bafômetro de caminhão, 
desenvolvido por três jovens de 
Pelotas (RS). O programa foi ao 
ar em 9 de agosto e trouxe bas-
tante repercussão. “Meu ‘Face’ 
bombou”, brinca Braga.

Você não viu? Então acesse 
o site da Truckvan e escreva 
Caldeirão do Huck no campo 
de busca. 
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(1) o apresentador luciano Huck e alcides Braga nos 

bastidores, após a gravação do programa. (2) Braga e o ator 

stênio garcia, o célebre personagem Bino, da série Carga 

Pesada, no camarim, antes de entrarem no estúdio.
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aniversarianTes de seTemBro

maciel Ferreira silva 2/9
Paulo ricardo da silva 4/9
marcos de mello rodrigues 6/9
Pedro Vicente de Araujo 6/9
Helber rodrigues 7/9
marcus siqueira Cavalcante 7/9
thiago de souza silva 7/9
Eliana Andrade de Almeida 8/9
Everton Luiz da silva 9/9
Cícero rodrigues dos santos 11/9
Jonathas barbosa rubira 11/9

Isabella teixeira Lima 12/9
Izaque olindino de souza 13/9
Leandro Celestino barbosa 13/9
Fabiano Pereira dos santos silva 14/9
Joseilson miranda da silva 14/9
roberto trindade souza 17/9
Jeferson Ponciano de oliveira 18/9
Nice Aguiar de souza 23/9
Givanildo Dantas dos santos 24/9
Ildair Nunes Coutinho 24/9
José Luiz dos santos 24/9

Antonio teixeira dos santos 25/9
Geraldo oliveira da silva 25/9
Douglas Coelho marques 26/9
Paulo messias de oliveira Neves 26/9
Guilherme Alcantara Ali Khalil 28/9
ricardo Carlos Cabral 28/9
roger barsotti 28/9
Emerson Henrique de  
oliveira dos santos 30/9
Josimar Pereira de Lima santana 30/9
marcos Cacciari Antunes 30/9

conTaDoReS De hiSTóRiaS
perFil

Conheça dois funcionários “Forrest 
Gump’s” que adoram contar casos
e divertir os colegas

A Truckvan está repleta de 
funcionários que são excelen-
tes contadores de histórias. 
Ivênio Lopes e Alessandro 
Marques são dois deles. Nascido 
em Brumado (BA) em 1977, 
Lopes diverte seus colegas com 
suas expressões bem peculia-
res e sua irreverência conta-
giante. Prestes a completar 
dois anos na Truckvan, mais 
exatamente no dia 22 de outu-
bro, o montador júnior chama 
todos de ‘chefe’. “Chamo todo 
mundo assim porque sempre 
fui peão”, brinca o montador 
de 37 anos. Apesar de ser um 
sujeito simples, o baiano con-
fessa que gosta de viajar e ficar 
em ótimos hotéis. “Trabalho 
em uma boa empresa. Então, 
mereço coisa boa”, destaca ao 
contar que foi para Curitiba 
(PR) montar e desmontar uma 
Unidade Móvel do Senac.

O que poucos sabem a res-
peito de Lopes é que ele adora 
cozinhar e sonha até em ter um 
restaurante móvel no futuro. 
“Sei fazer 37 tipos de lanches, 
e meu preferido é o X-Tudo. 
Quem sabe não terei um food 
truck Família Lopes , hein?” 
Não duvide deste são-paulino 
arretado, que virou torcedor 

do tricolor há 20 anos por 
causa de três jogadores: Zetti, 
Dodô e Denílson.

Alessandro Marques é outro 
que tem o dom de divertir e 
entreter seus colegas de tra-
balho com suas histórias. Ele 
tem a música como um de seus 
principais hobbies. Infelizmente 
o rapaz de Guarulhos (SP) teve 
que deixar um pouco de lado 
sua paixão devido ao acidente 
que sofreu em 2003, quando 
trabalhava em outra empresa 
e despencou de um telhado de 
12 metros ao tentar instalar um 
maquinário de plástico e, acredi-
tem ou não, caiu em pé. “Graças 
a Deus não me machuquei gra-
vemente. Só bati a boca no joe-
lho, quebrei o dente da frente e 
parte da frente do maxilar.” Ele 
explica que o acidente fez com 
que perdesse a embocadura e, 
por isso, não consegue mais ter 
o timbre do sopro.

Mas, se a música acabou 
ficando para trás, sua carreira na 
Truckvan tem sido um sucesso. 
Há cinco anos na empresa, o 
ex-encarregado de tornearia 
acaba de ser chamado para cola-
borar com o Departamento de 
Engenharia na fábrica da Fernão 
Dias. Parabéns! 

(1) ‘ale’, como é chamado pelos colegas de trabalho, se 

formará em engenharia mecatrônica no final do ano. 

(2) o montador júnior ivênio completará dois anos na 

Truckvan em outubro
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