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Truckvan 
Food FesTival 
saTisFaz Todos 
os gosTos!
Evento reuniu mais de 2.500 pessoas 
na zona norte de São Paulo
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evento recebeu 

mais do que o 

dobro da média de 

público do local. 

Todos os food 

trucks venderam 

mais do que 200 

refeições cada

Com o objetivo de estimular o 
empreendedorismo e apresen-
tar sua variedade de restauran-
tes sobre rodas, a Truckvan 
promoveu o Truckvan Food 
Festival , encontro que reu-
niu oito food trucks produzi-
dos pela empresa. O evento 
aconteceu em 17 de maio, no 
Pátio Gastronômico, na Casa 
Verde, zona norte de São Paulo, 
e deu 10% de desconto para os 
interessados em investir nesse 
modelo de negócio.

“O evento foi um sucesso 
e nos deu a oportunidade de 
reforçar a nossa marca nesse 
segmento e conquistar novos 
clientes”, destaca o responsá-
vel pela área comercial de food 
trucks da Truckvan, Romulo 
Jesus. Ele atendeu, junto com 
o representante Marcos Abreu, 
mais de 30 pessoas interessadas 
em comprar cozinhas móveis. 

Segundo Danilo Imperi, 
sócio do Pátio Gastronômico, 
o evento reuniu mais de 2.500 
pessoas. “Foi mais do que o 
dobro da média de público que 
temos aqui em outros eventos. 
Foi um domingo espetacular 
em todos os sentidos.”

A iniciativa superou, inclu-
sive, as expectativas dos próprios 

food trucks. O Calçada Food 
Truck ofereceu um cardápio 
variado, com hambúrgueres 
artesanais, hot dog francês e 
risoto. Todo o estoque foi ven-
dido em menos de quatro horas. 
“Servimos 396 refeições, mas se 
tivéssemos trazido 500, 600 por-
ções, certamente também tería-
mos vendido tudo”, comenta o 
chef de cozinha Rafa Almeida.

Quem também conquis-
tou o paladar do público foi o 
Samuca’s Dog, reformado pela 
Truckvan para o quadro Lata 
Velha, do Caldeirão do Huck. 
“A Truckvan está de parabéns 
pela organização e divulgação 
do evento”, elogia Samuca, que 
conta orgulhoso o resultado 
da ação. Foram vendidos 150 
hot dogs, 100 hambúrgueres e 
20 estrogonofes.

Os doces do FamiLee, 
as polentas do La Polenta, 
os sanduíches do interior do 
Truck da Roça e as minipizzas 
do A Firma também fizeram 
sucesso. Além de comidas 
maravilhosas para todos os 
gostos, o público pôde curtir 
uma música de ótima qualidade 
embalada pelo grupo de samba 
e choro Coisa da Antiga e pelo 
DJ Kiko Bernardes.                
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lançaMenTo

e stá no DNA da 
Truckvan buscar alter-

nativas inovadoras para 
superar as crises e demais 
adversidades que afetam o 
desempenho econômico do 
nosso País. Não podemos 
nunca nos acomodar diante 
dos problemas e temos 
sempre de encarar os desa-
fios com ânimo e coragem. 

Foi dessa forma que 
nos tornamos líderes bra-
sileiros no mercado de 
soluções sobre rodas e é 
assim, com nossa eterna 
ousadia e f lexibilidade, 
que seguiremos sendo 
referência no segmento 
em que atuamos. Por isso, 
mais uma vez usamos este 
espaço para incentivar 
nossos colaboradores a se 
dedicarem cada vez mais, 
a serem melhores a cada 
dia. Afinal de contas, são 
nesses momentos contur-
bados que nos diferencia-
mos dos comuns. 

Entregue-se a todos 
os projetos que desenvol-
ver com a mesma intensi-
dade, comprometimento 
e amor. Lembre-se de que 
não existe trabalho mais 
ou menos importante do 
que o outro - nenhum 
pode ser medido pelo valor 
financeiro, mas sim pelo 
que significa para quem 
nos contrata e acredita em 
nossa qualidade.

ediTorial

alcides Braga e 
Flavio santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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PriMeira unidade Móvel 
de ToMograFia do Brasil

A Truckvan, em parceria com 
a Siemens, lançou a primeira 
unidade móvel de tomografia 
produzida no Brasil durante a 
Feira Hospitalar 2015. O maior 
evento especializado em saúde 
da América Latina aconteceu 
entre 19 e 22 de maio, no Expo 
Center Norte, em São Paulo (SP).

“A  p a r c e r i a  e nt r e  a 
Truckvan e a Siemens unirá 
mobilidade e tecnologia em um 
projeto pioneiro de tomografia 
que atenderá à necessidade de 
milhares de pessoas”, destaca 
Alcides Braga, sócio-diretor da 
Truckvan. A unidade tem como 
objetivo levar a última tecnolo-
gia em exames de tomografia a 
localidades distantes e oferecer 
um recurso adicional às clínicas 
e hospitais, aumentando assim 
a capacidade de atendimento e 
reduzindo as filas de pacientes 
em espera. A carreta está equi-
pada com tomógrafo de última 
geração fabricado no Brasil. O 
equipamento pode ser aplicado 

Projeto é fruto de parceria entre Truckvan e Siemens

nas áreas de oncologia, angio-
grafia e ortopedia, entre outras, 
e funciona como uma sala de 
exames itinerante. 

A carreta tem três salas 
de avanço, sendo uma con-
vencional e duas com sistema 
rollon que permitem a abertura 
em menor tempo. Essas duas 
salas de avanço estão equipa-
das com elevadores para macas 

e pessoas com def iciência e 
mobilidade reduzida. A uni-
dade possui também gerador 
próprio que garante a auto-
nomia da energia do veículo 
e estabilizador eletrônico de 
50 kVA para funcionamento 
do tomógrafo e um sistema 
de reuso de água proveniente 
do ar-condicionado para lim-
peza interna e externa.           

Projeto é fruto de uma parceria entre Truckvan e siemens

o diretor comercial leonardo Braga foi um 
dos representantes da Truckvan no evento
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VOLUNTÁRIOS 
DO SERTÃO

FAMÍLIAS NOS 
ESTÁDIOS

Com a missão de apoiar proje-
tos de transformação social, a 
Truckvan cedeu uma unidade 
móvel de saúde para a ONG 
Voluntários do Sertão aten-
der a população em situação 
de vulnerabilidade social de 
Condeúba, cidade localizada 

Com o objetivo de incentivar 
o retorno da família aos está-
dios, a Truckvan promoveu uma 
ação inédita em 22 de abril, data 
do confronto entre São Paulo 
e Corinthians, no Morumbi, 
válido pela última rodada da fase 
de grupos da Copa Libertadores 
da América. A iniciativa consis-
tiu em levar uma família de cada 
torcida juntas para o estádio e 
depois do jogo para suas respec-
tivas casas, no JetBus, micro- 
-ônibus luxuoso da empresa. 
A ação foi exibida com exclusi-
vidade pelo canal de TV a cabo 
Fox Sports e fez parte da cam-
panha Bem-Vinda Família.
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novo slogan da Truckvan 

a 660 km de Salvador 
(BA), entre 18 e 26 de 
abril. Em uma semana 
de atendimento, os médi-
cos voluntários do Grupo 
Fleury realizaram quase 
dois mil exames, sendo 
242 exames de densito-
metria óssea, 340 mamo-
grafias, 387 ultrassons, 
421 eletrocardiogramas e 
421 consultas.

A Truckvan também partici-
pou da Agrishow 2015, principal 
feira de agronegócio da América 
Latina, que aconteceu entre 27 
de abril e 1° de maio em Ribeirão 
Preto (SP). No evento, a empresa 
usou uma carreta de 15 metros 
de comprimento como estande e 
lounge, e apresentou um food truck 
trailer para empreendedores e 
empresas alugarem para even-
tos e um veículo de luxo (JetVan) 
destinado para o transporte exe-
cutivo de artistas, celebridades, 
políticos e empresários.

equipe da Truckvan foi em peso para o rio de Janeiro

Entre 14 e 17 de abril, a equipe 
da Truckvan esteve presente 
na LAAD 2015, maior feira 
de defesa e segurança da 
América Latina, que acon-
teceu no Riocentro, no Rio 
de Janeiro (RJ). No local, 
a empresa expôs a unidade 
móvel POE (Plataforma de 
Observação Elevada), utilizada 
na Copa do Mundo do Brasil, 
o veículo Shelter, usado pelo 
Exército brasileiro, e o cama-
rim móvel de 10 metros, equi-
pado com sistema de captação 
de energia solar. 

AGRISHOW 
2015

o produtor de eventos 
Thiago salles em 

entrevista para o Fox sports

Quase 2 mil atendimentos 
em uma semana
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rodrigo soares e romulo Jesus no food truck da Pá virada
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aniversarianTes de Junho

Eduardo Eitetsu Kuniyoshi 6/6
Alex Sandro Alves de Almeida 7/6
Geraldo Cordeiro dos Santos 7/6
Solange Aparecida Sakai Lima 7/6
Bruna Gambeta Carolino Gomes 8/6
Diego oliveira de Brito 8/6
jefferson Rodrigues Magalhães 9/6
Rodrigo Pereira da Silva 9/6
Alexandre Antonio Diniz 12/6
Luis Carlos Domingos 12/6
André neves dos Santos 13/6

Antonio nunes 13/6
jackson Silva Damasio 13/6
josé Pereira da Silva 13/6
odacílio dos Santos Brandão 13/6
André Alves Barbosa 14/6
Stavros Georgios Gargalis neto 15/6
janaína Lourenço da Silva 16/6
Marcelo Ferreira da Silva 17/6
natanael Andrade Santos 17/6
Alexandro Luiz Damasceno 19/6
Andrey Lincoln da Silva Soares 19/6

Valdirei Feitosa 22/6
Editon Ferreira de Sales 23/6
Diego Barbosa dos Santos 24/6
joão Batista de jesus Araújo 24/6
Felipe de Moraes Poeira 25/6
Sandro Takeshi nohara 26/6
Andrelino Manoel da Silva 28/6
Gleisson Liao da Silva 29/6
Sirlania dos Santos Bittencourt Camargo 29/6
Estefano Shimizo Reis 30/6
Leonardo Braga dos Santos 30/6

PerFil

coM FoMe de vencer na vida
Mercado de food trucks traz novos desafios para dois funcionários

Após a lei que regulariza o 
comércio de comida de rua ter 
sido aprovada pela Prefeitura 
de São Paulo, em maio de 2014, 
a Truckvan começou a inves-
tir com gosto em restauran-
tes sobre rodas, os chamados 
food trucks. Esse novo negócio 
mudou a trajetória profissio-
nal de milhares de pessoas no 
Brasil e, claro, de funcioná-
rios da empresa, como Romulo 
Jesus de Sousa Junior e Everson 
Rodrigo Soares Mendes.

Romulo, por exemplo, 
entrou na Truckvan em feve-
reiro do ano passado para inte-
grar a equipe de vendas de baú 
de carga seca, porém, devido à 
demanda de mercado, passou 
para o time de food trucks em 
setembro e atualmente é o res-
ponsável pela área comercial 
desse segmento. “O que mais 
me fascina nessa área são os 
desafios de ter que se adaptar 
para falar com cada cliente e 
entender sua necessidade para 
fabricar um produto diferen-
ciado, no qual cada modelo tem 
sua particularidade.”

E esse constante desa-
fio traz grandes recordações 
para o guarulhense de 31 anos. 
“Trabalhei dos meus 14 aos 22 
anos na marcenaria de alto 
padrão do meu pai e lá também 

era assim. Tínhamos que desen-
volver cada peça de acordo com 
o sonho de cada cliente. Me vem 
então essa lembrança gostosa 
de família.”

Rodrigo, por sua vez, está 
na Truckvan há nove anos e, 
nesse período, cresceu junto 
com a empresa, passando 
por vários setores e funções, 
como ajudante, almoxarifado, 

compras, entre outras ativida-
des, até se tornar coordenador 
de projetos no início de 2013. 
Agora, o rapaz de 27 anos está 
novamente acompanhando de 
perto mais um processo desa-
fiador da empresa. “Nossa res-
ponsabilidade é muito grande. 
Estamos lidando diretamente 
com o sonho de um empreen-
dedor, que deposita todas as 

expectativas de sucesso com 
seu próprio negócio. Por isso, 
precisamos ter muito compro-
metimento e carinho para aten-
der esse cliente que é extrema-
mente exigente e zeloso.”

E se depender da disposi-
ção e do prazer desses dois em 
atender, todos os clientes de 
food trucks da Truckvan sairão 
muito satisfeitos!               


