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Programa Food Truck – A Batalha estreia em 2 de março, no canal de TV a cabo GNT

Em 2014, a Truckvan ocu-
pou papel de destaque na 
mídia e apareceu em progra-
mas de TV como Caldeirão 
do Huck, da Globo, e Hoje em 
Dia, da Record, entre outros. 
E neste ano, os funcionários 
da empresa terão ainda mais 
motivos para ficar em frente à 
TV quando estiverem em casa.

Por causa de sua vasta 
experiência na fabricação de 
veículos customizados e por 
ser a empresa líder no Brasil 
no mercado de soluções sobre 
rodas, a Truckvan recebeu uma 
deliciosa encomenda: produzir 

dois food trucks para o reality 
Food Truck – A Batalha , do 
canal de TV a cabo GNT.

“Foi uma honra colaborar 
com um projeto como este que 
divulgará o mercado de food 
trucks, mostrará como é o dia 
a dia dos empreendedores e, 
consequentemente, irá trazer 
mais visibilidade para a nossa 
marca”, destaca Alcides Braga, 
sócio-diretor da Truckvan.

As gravações começaram 
em setembro de 2014 e o pro-
grama estreia no dia 2 de março 
e será exibido de segunda à 
sexta, às 19h30. O reality é uma 

“Quer dar uma espiadinha?” 
Truckvan parTicipará de realiTy show
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novo siTe no ar!
É com imenso prazer que informamos aos 
colaboradores que o novo site da Truckvan 
está no ar. Para divulgar todas as nos-
sas ações e falar com o usuário de forma 
mais ampla e direta, o novo site está orga-
nizado em três áreas: Unidades Móveis, 
Implementos Rodoviários e Produção 
e Eventos. Além disso, as três páginas 

apresentam os principais produtos da 
empresa na seção Cases. 
Com o objetivo de ampliar a atuação no 
mercado estrangeiro, o novo site está dis-
ponível em três idiomas – português, inglês 
e espanhol – e com uma apresentação mais 
moderna, interativa e fácil de navegar.
Acesse www.truckvan.com.br e conheça!

disputa gastronômica baseada 
nas comidinhas servidas em 
veículos adaptados, mania que 
conquistou público na Europa e 
nos Estados Unidos e que tem 
ganhado cada vez mais adeptos 
em capitais pelo Brasil.

A cada episódio, duplas se 
enfrentarão para vender seus 
pratos ao público nas ruas de 
São Paulo (SP). Os vencedores 
serão aqueles que venderem 
mais comida – e ainda ficarão 
com todo o valor arrecadado 
pela dupla perdedora. 

O programa será coman-
dado por Marcio Silva, dono 

do food truck Buzina, e Adolpho 
Schaefer, fundador do Holy 
Pastas .  Experientes nesse 
modelo de negócio, eles serão 
os mentores dos participantes.

Saiba mais
O s  d o i s  f o o d  t r u c k s  d a 
Truckvan foram instalados 
sobre chassis de caminhão, 
possuem área útil de apro-
ximadamente 8 m² e foram 
equipados com fogão, chapa 
e fritadeira industriais, forno 
combinado, balcão refrige-
rado e frigorif icado, além 
de armários.   

os food trucks da Truckvan foram usados pela emissora durante três meses
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c omeçamos o 
ano dando um 
passo muito 
importante 

para a história da Truckvan 
e para a evolução do nosso 
processo produtivo. Como 
você deve ter percebido, 
foram instalados totens nas 
nossas fábricas para que 
os líderes e encarregados 
possam solicitar material, 
controlar estoque, ter infor-
mações específicas do que 
realmente é utilizado em 
cada projeto e diversas fun-
cionalidades via programa 
de software integrado, cha-
mado Radar, ao qual todas 
as nossas sedes têm acesso.

Temos certeza que esse 
recurso tecnológico trará 
ganhos extraordinários para 
nossa empresa na questão 
organizacional. Por isso, 
contamos com o comprome-
timento de todos os nossos 
colaboradores para que con-
sigamos nos adaptar cada 
vez mais rápido às mudan-
ças exigidas pelo mercado.

Dessa forma, nossos 
prof issionais agregarão 
mais conhecimentos e terão 
ainda mais chances para 
se destacar na empresa. 
Quanto mais sabemos sobre 
algo, mais contribuições 
podemos trazer ao meio 
em que vivemos. Aproveite 
e f ique à vontade para 
dar sugestões!

ediTorial

Flavio santilli  
e alcides Braga
Diretores da Truckvan
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empresa preTende 
ampliar em 380% sua 
produção de food trucks

Fome de empreender

Truckvan destinará duas fábricas para atender à demanda

Logo após a lei de comida de 
rua ser regulamentada pela 
Prefeitura de São Paulo, em 
maio de 2014, a Truckvan inves-
tiu forte no mercado de food 
trucks. Hoje, pouco mais de seis 
meses depois, já é uma das prin-
cipais fabricantes de restauran-
tes sobre rodas do Brasil. Em 
sua estreia nesse mercado, a 
Truckvan fechou o ano com 20 
cozinhas móveis entregues e 10 
modelos em produção.

Para 2015, a Truckvan pre-
tende ampliar em 380% a produ-
ção de food trucks, entregando, 
em média, oito modelos por mês. 
“Para conquistarmos esse resul-
tado, aumentaremos nossa capa-
cidade produtiva, destinando 
as fábricas do Parque Novo 
Mundo e da Fernão Dias para 
desenvolvermos mais mode-
los de acordo com a necessi-
dade de cada cliente”, afirma 
Alcides Braga, sócio-diretor 
da Truckvan.

Um dos destaques de 2014 
foi o food truck produzido para a 
rede Big X Picanha, que possui, 
aproximadamente, 12 m² de área 
útil. “Escolhemos a Truckvan 
para produzir o nosso primeiro 
food truck por ser a maior do 
ramo de unidades móveis e pela 
confiança que temos na quali-
dade dos serviços da empresa”, 
destaca Exupério Silva Neto, o 
‘Zupa’, chef e sócio da marca.

Para Juan Troccoli, um 
dos sócios do El Favorito Food 
Truck, a principal qualidade da 

Truckvan está no atendimento. 
“Fiquei muito satisfeito com 
o trabalho realizado e muito 
contente com o pós-venda. 
Sempre que precisei, eles me 
atenderam prontamente.”

Além de se destacar por 
oferecer o que há de melhor 

na comida de rua dos nos-
sos vizinhos argentinos, o 
El Favorito chama a atenção 
por funcionar sobre a carro-
ceria de um charmoso cami-
nhão Chevrolet 6400 no estilo 
anos 1950 e por ter uma porta 
bipartida de atendimento.  

(1) primeira unidade 
móvel do Big X Picanha.  
(2) food truck famiLee.  
(3) El favorito food truck
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choperia móvel karavelle e 
food trucks se desTacam em 
riviera de são lourenço
Seis unidades móveis da Truckvan estiveram presentes no litoral paulista

“A h á - u h ú ,  a  R i v i e r a  é 
nossa!” Essa brincadeira foi 
feita por alguns funcioná-
rios da Truckvan que tive-
ram a oportunidade de dar 
um ‘pulo’ em Riviera de São 
Lourenço durante o recesso da 
Truckvan. Afinal de contas, 
seis unidades produzidas pela 
Truckvan estiveram presentes 
em dois eventos em Bertioga, 
no litoral norte do estado.

Destaque para a estreia 
da choperia móvel Karavelle/
Truckvan, que chamou a aten-
ção de todos que passaram 
pelo Espaço Cultural Veja São 
Paulo, de 27 de dezembro a 31 
de janeiro. “O projeto é fruto de 
nossa parceria com a cerveja-
ria Karavelle e tem o objetivo 
de proporcionar, por meio de 
nossa unidade móvel, o clima 
agradável de boteco, com petis-
cos variados e bebida de ótima 
qualidade, para diversos even-
tos”, explica o sócio-diretor da 
Truckvan, Alcides Braga.

No mesmo local, três food 
trucks da Truckvan agradaram 

aos mais variados paladares. 
O Don Valdez Food Truck fez 
muito sucesso servindo os pra-
tos típicos da comida mexi-
cana, como burritos, tacos, 
nachos e quesadillas. Já A 
Firma Pizza Truck conquis-
tou a todos com sua pizza fini-
nha e crocante.

O público interessado em 
cozinha oriental se deliciou 
com o cardápio do Taiyang 
Food Truck ,  um dos últ i -
mos modelos entregues pela 
Truckvan em 2014.

Próximo de lá , o Cilli 
Truck atraiu moradores locais 
e turistas ao Riviera Food Fest 
para experimentar as massas, 
pastas e doces do renomado 
chef de cozinha Felipe Cilli. 
“A Truckvan desenvolveu o 
nosso trailer com uma cozi-
nha bem ampla para termos 
estrutura para prepararmos 
todos os tipos de refeições.” 
No mesmo evento, um beer 
truck foi um dos responsáveis 
por amenizar o calor e, claro, 
saciar a sede dos visitantes.   

acima, a choperia 
móvel karavelle/
Truckvan fez sua 
estreia no Espaço 
cultura Veja são 
Paulo. ao lado, o 
chef Felipe cilli, 
que fez muito 
sucesso com o 
cilli truck. 
abaixo, o taiyang 
food truck 
agradou a muitos 
paladares com sua 
comida oriental
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aniversarianTes de Fevereiro

Danilo de Jesus Sousa Santos 1/2
Danilo ferrazzoli fuga 3/2
Vitor Nogueira da Silva 3/2
francisco da Cruz Mendes 
de oliveira 4/2
Victor Dariano Silva 4/2
eliana de oliveira furlaneto 5/2
José Adriano de Siqueira Araujo 9/2

Marcos Antônio Jardim Vieira 9/2
Sérgio Salustriano da Silva 9/2
felipe Leonardo oliveira Lopes 10/2
Vinícius Carolino 12/2
Adálio Lopes de Araujo 13/2
Alexssandro Jannini Izidoro 13/2
fábio Henrique Cunha Machado 17/2
José Adelvanio Angelo Barbosa 17/2

José Alves da Silva 18/2
Manoel da Silva 18/2
Josemir dos Santos oliveira 19/2
fernando Sousa dos Santos 20/2
Norman de Souza Mello 21/2
Tiago Garcia da Silva 21/2
régis ramalho Mendes 23/2
José Alves rocha 25/2

viaJo porQue preciso,
volTo porQue Te amo

perFil

Conheça a história itinerante dos motoristas ‘Gigante’ e ‘Piá’ País afora

Os meses de dezembro e janeiro 
são geralmente aproveitados 
para se estar mais presente com 
os familiares durante as férias, 
pois ao longo do ano não há 
tantas oportunidades. 

É o caso dos motoristas car-
reteiros Jean de Lima e Deivison 
Santos Monteiro, que viajam 
pelo Brasil inteiro e chegam 
a f icar dois meses longe de 
casa. “É bem difícil, mas faço 
o esforço pelo propósito do ama-
nhã, de poder dar um bom lazer 
para minha esposa e meu filho. 
Sempre que volto, consigo cur-
tir bastante com eles”, comenta 
Monteiro, pai do pequeno Luiz 
Henrique, de seis anos.

Nascido em Maceió (AL), o 
jovem de 28 anos começou na 
Truckvan em 2011 como mano-
brista e logo depois já recebeu 
uma grande chance. “Fui cres-
cendo, sendo reconhecido, e o 
Flavio [Santilli, sócio-dire-
tor da Truckvan] me deu essa 
oportunidade. Nunca pensei 
que iria conduzir um veículo 
da proporção de uma carreta, 
ainda mais sendo um homem 
de 1,60 m.” ‘Gigante’, como é 
mais conhecido pelos colegas 
de trabalho, também faz ques-
tão de destacar o lado bom de 
sua profissão: “Conheço várias 

(1) há mais de 3 anos na Truckvan, “piá” sugere que 

tenha mais reuniões entre os motoristas para ter mais 

entrosamento entre todos.  (2) deivison recebeu o apelido 

de “Gigante” por ter, aproximadamente 1,60m

cidades do Brasil. Até agora, 
a que eu mais gostei foi Natal 
(RN), por suas belezas”.

Já outro motorista da 
Truckvan, Jean de Lima, des-
taca que o único lugar do Brasil 
que ainda não conhece é Boa 
Vista (RR), e que as viagens 
proporcionam belas histórias. 
Dirigindo e montando a uni-
dade móvel desenvolvida para a 
empresa Saint-Gobain, o baiano 
de Poções não perde a oportu-
nidade de cuidar de seu corpo 
e treina nas academias locais. 
“Faço uma hora e 40 minutos de 
treino e 40 minutos de esteira 
todos os dias e ainda jogo fute-
bol aos domingos.”

A preocupação de ’Piá’ com 
a saúde é tanta que em uma oca-
sião o homem de 30 anos acabou 
até improvisando um treino e 
serviu de inspiração para algu-
mas crianças. “Cheguei em Iati 
(PE) e lá não tinha academia. 
Então, comecei a fazer exercícios 
em um posto de gasolina. O pes-
soal de lá estranhou, mas aí veio 
a recompensa. Encostaram três 
‘piazinhos’, de sete e 10 anos, e 
ficaram me olhando. Não tive 
dúvida! Coloquei todos para 
malhar comigo. Essa empol-
gação das crianças já foi um 
sucesso para mim.”            

1

2

Fo
to

s:
 ©

 L
e

an
d

ro
 S

iq
ue

ir
a/

R
S 

P
re

ss


