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Food trucks da Truckvan se espalham 
pelo interior de São Paulo

estrutura e atendimento.”
Quem também está muito 

satisfeito com sua cozinha móvel é 
Pedro Carvalho, proprietário Do 
Fundo do Bauru, que fez sua estreia 
em junho. “Além de ser o primeiro 
food truck de Bauru, nosso veículo 
se destaca pelo visual, pintado em 
vermelho e bege com aplicações 
de adesivos formando grafismos e 
contendo frases motivacionais.”

Além dessas três unidades, 
a Truckvan já entregou um food 
truck para Campinas (Speedy Joe) 
e um para Maresias (A Firma), 
no estado de São Paulo, três 
para a Bahia (Chico Paca, Pahua 
e Black Pepper) e um para o 
Rio de Janeiro (Descolado). 
E acaba de finalizar a produ-
ção para os seguintes clientes: 
Pastelaria Kina, de Araçatuba 
(SP), Navegantes, de Piracicaba 
(SP), e Hey Joe, de Recife (PE).

E, em breve, a Truckvan 
entregará o Roda Viva, o pri-
meiro food truck de Altamira, 
no Pará.                               

Invasão 
caIpIra

© Divulgação/Wafeels Good Truck  /  © Divulgação/Truck da Roça  /  © Divulgação/Do Fundo do Bauru  /  © Leandro Siqueira/RS Press

(1) Wafeels Good Truck vende, em média, 150 waffles por 

evento  (2) Truck da Roça tem feito muito sucesso em Brotas 

(SP) e região  (3) Do Fundo do Bauru se destaca pelo seu visual 

charmoso  (4) A Pastelaria Kina é o maior food truck sobre 

chassi que a Truckvan já produziu 
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O mercado de food trucks está 
indo na contramão da crise eco-
nômica e tem crescido expressi-
vamente. Uma prova do sucesso 
do segmento é que a Truckvan 
tem recebido cada vez mais pedi-
dos de fora da capital paulista.

A cidade de Brotas (SP) foi 
a primeira do interior a rece-
ber um legítimo restaurante 
sobre rodas. Desde fevereiro, 
o Truck da Roça tem feito muito 
sucesso, oferecendo sanduí-
ches “com sabor do interior”, 
como diz o slogan da marca. 
“A Truckvan fez um traba-
lho maravilhoso. Nosso truck 
ficou ‘chique no úrtimo’”, brinca 
um dos sócios do empreendi-
mento, Dante Feltrin.

Já a empreendedora Karin 
Saotome inaugurou o primeiro 
food truck de São José dos Campos 
(SP), o Wafeels Good Truck, 
no final de abril e tem vendido 
uma média de 150 waffles por 
evento. “Pesquisei várias empre-
sas e escolhi a Truckvan pela sua 

A Truckvan começou a investir em food trucks em maio 
de 2014, quando a lei que regulariza o comércio de 
comida de rua foi aprovada pela Prefeitura de São Paulo. 
Desde então, a empresa entregou 40 food trucks e está com 
22 modelos em produção.
*Dados contabilizados até 31 de julho de 2015
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EDITorIal

alcides Braga e 
Flavio santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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solUÇÕEs soBrE roDas 
para proJETos IlIMITaDos

FIqUE por DEnTro

Conheça duas unidades móveis que 
têm feito muito sucesso por onde passam

Está no DNA da Truckvan cola-
borar com ações ousadas e ino-
vadoras que tragam impac-
tos positivos para a sociedade. 
Diante disso, a empresa pro-
duziu duas unidades móveis 
bem interessantes.

Super Truck
Trata-se de uma cozinha- 
-estúdio móvel produzida pela 
Truckvan para o projeto Unidos 
por Crianças Mais Saudáveis, 
da Nestlé. Dentro do cami-
nhão, os profissionais de gas-
tronomia têm toda a estru-
tura para preparar receitas 
saudáveis de forma diver-
tida para mães e pais faze-
rem para seus filhos, estimu-
lando novos hábitos alimenta-
res contra a obesidade infantil. 
Quem está acompanhando de 

na vida, não 
importa como 
você age, mas 
como você 

reage às situações adversas. 
É com esse pensamento que 
a Truckvan tem enfrentado 
a enorme dificuldade que 
está sendo 2015, seguindo 
sempre na contramão do 
mercado, como fazemos 
desde o início de nossa his-
tória. Enquanto a maioria 
das empresas está tomando 
medidas drásticas, dando 
férias coletivas e demi-
tindo muitos funcionários 
durante a dura crise econô-
mica que afeta nosso país, 
nós continuamos buscando 
novos mercados e inves-
tindo no desenvolvimento 
de novos produtos, sempre 
com muita inovação 
e flexibilidade. 

Tivemos muita cora-
gem ao inaugurarmos 
nossa nova fábrica de baús 
de alumínio em uma época 
tão complicada, mas temos 
certeza de que colheremos 
os frutos dessa ousadia e 
contamos com o compro-
metimento, talento e criati-
vidade de todos os colabo-
radores para superarmos 
esses tempos conturba-
dos. Afinal de contas, como 
diria uma célebre frase, 
“no meio de qualquer 
dificuldade, encontra-se 
a oportunidade”.

perto essa ação é o motorista 
Pitter Agostini Trindade, que 
guiará o veículo pelos princi-
pais pontos públicos de São 
José do Rio Pardo, interior 
de São Paulo. “É impressio-
nante como os olhinhos das 
crianças brilham quando veem 
o Super Truck. Certamente, 
e la s  se  lembra rão  dessa 
experiência para sempre.” 
Essa etapa do projeto vai até 
outubro deste ano.

Coffee Truck Melitta
O motorista Alisson Pereira de 
Souza tem o prazer de conduzir 
o Coffee Truck Melitta pelas 
ruas de São Paulo (SP), sentir o 
delicioso cheiro e degustar cafe-
zinhos maravilhosos toda vez 
que leva a unidade para even-
tos. “Esse trabalho juntou duas 
grandes paixões: dirigir, que me 
dá uma sensação de liberdade, 
e café, que me acalma”, brinca 
o sergipano de 30 anos.

pitter agostini é o responsável por guiar o super Truck para as ações em são José do rio pardo (sp)

alisson pereira é o motorista do coffee Truck Melitta
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live marketing do mundo. 
A cerimônia de premia-
ção foi realizada em 28 
de julho, ou seja, depois 
do fechamento desta edi-
ção do Jornal Truckvan. 
O resultado será publicado 
na próxima edição.         

cUrTas

prêMIo 
aUToDaTa 
2015

vIsITa 
IlIMITaDa 
TrUcKvan

Pelo segundo ano consecutivo, 
a Truckvan tem a honra de 
ter sido escolhida pela equipe 
de jornalistas da AutoData 
Editora como uma das melhores 
empresas do setor automotivo 
brasileiro em 2015. A empresa 
concorrerá ao Prêmio AutoData 
2015, considerado o Oscar do 
segmento, na categoria Produtor 
de Implementos Rodoviários. 
O vencedor será anunciado no 
final de novembro.               

Com o objetivo de estreitar sua 
relação com parceiros, fornece-
dores e clientes em potencial, 
a Truckvan criou o projeto 
Visita Ilimitada. A ação con-
siste em convidar, mensalmente, 
grupos diferentes de pessoas 
para conhecerem as três fábri-
cas da Truckvan no estado de 
São Paulo e acompanharem 
o processo de produção de 
unidades móveis, food trucks 
e baús de alumínio.                          

pEDala, 
roDolFo!

qUE vEnhaM os próxIMos!
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É com grande alegria que para-
benizamos nosso responsável 
pela área de Marketing, Rodolfo 
Guerra, por sua bela demons-
tração de superação e esforço 
físico. O gaúcho de 32 anos tem 

Para atender ao desejo de todos 
os funcionários, que já estavam 
com saudade, a Truckvan orga-
nizou o primeiro churrasco do 
ano, em 8 de julho, na fábrica 

Flavio Santilli e Alcides 
Braga na premiação de 2014

Romulo Jesus explica como 
é o processo de produção 

dos food trucks

aMpro GloBEs awarDs
Apesar de ser uma empresa 
do setor de implementos 
rodoviários, a Truckvan está 
entre as finalistas da catego-
ria Melhores Fornecedores 
do Ano do AMPRO Globes 
Awards 2015, etapa nacio-
nal do maior prêmio de 

Rodolfo Guerra vem de bicicleta para 
a Truckvan três vezes por semana

Choperia móvel foi uma das grandes atrações do churrasco

© Leandro Siqueira/RS Press

© Claudinei Feitosa/Truckvan

Truckvan promove ações para colaborar 
com o mercado de food trucks
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DebATe 
SobRe food 
trucks
Além de fabricar food trucks, 
a Truckvan tem a preocupação 
de colaborar com os empreen-
dedores no entendimento 
desse novo mercado que virou 

febre. Para isso, a Truckvan 
e a Topema, empresa especia-
lizada no segmento de cozi-
nhas profissionais e food ser-
vice, organizaram o segundo 
debate para discutir os desa-
fios desse modelo de negócio. 
O evento aconteceu em 18 de 
julho, no Restaurante Copa, 
no Estádio do Morumbi.    

descido na estação de metrô 
Carandiru e vindo de bicicleta 
para a fábrica da Fernão Dias, 
pedalando 22 quilômetros, con-
tando ida e volta. Que sua ati-
tude sirva de estímulo para 
todos! Continue firme, Roldão, 
acreditamos em você!             

da Fernão Dias. A confraterni-
zação, como sempre, foi muito 
divertida e todos voltaram bem 
alegres para suas casas.       
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avIsos

- A partir deste mês, 
a cesta básica será entre-
gue a todos os funcionários, 
independentemente de fal-
tas ou atrasos ocorridos.

- A partir de 20/7, as fal-
tas e atrasos sem justificativa 
ou comunicação antecipada 
serão punidos por escrito, 
por meio de advertência 
e/ou suspensão.                 

anIvErsarIanTEs DE aGosTo

Thiago de Freitas Salles 3/8
Reginaldo Neiva 4/8
Guilhermina Sousa da Silva 5/8
Arcendino Xavier de Jesus 8/8
Denis Rodrigo de Souza 8/8
Gilberto Aparecido Paquiel 8/8
Deivison Santos Monteiro 10/8
Gleyson Felipe de Lima 10/8

rEcUrsos hUManos

EsTaTísTIcas E cUrIosIDaDEs

Paulo Jose de Lima 12/8
Simone Teixeira Lopes 13/8
Sérgio Gomes da Silva 16/8
Alexandro de Matos 17/8
Wilson Silva Pereira Lopes 17/8
Neydson Ferreira dos Santos 18/8
Maria José Avelino de Lira 19/8
Wagner da Silva Monteiro 19/8

Maico Correia do Nascimento 20/8
Fabio Alves da Silva 21/8
Fabio Roberto Feitosa de Lemos 22/8
Milton Cesar Pereira da Silva 23/8
Terezinha de F. Marchiolli Sobral 24/8
Diogo Sergio Vieira 25/8
José Modesto 25/8
Alcides Geraldes Braga 29/8

nÚMEros Da TrUcKvan
Quantas pessoas trabalham hoje com você? De onde elas vieram? 
Qual é a média de idade dos funcionários da Truckvan? Confira essas e outras 
informações curiosas a respeito da dedicada equipe que efetivamente faz da 
Truckvan o que ela é:

regime de contratação - 295 funcionários em regime de CLT 

localização 
Unidade Fernão Dias – 83  |  Parque Novo Mundo – 86  |  Cumbica – 82 
Funcionários espalhados pelo brasil* - 44 
*39 motoristas, 2 zeladores, 1 coordenador de logística e 2 montadores

naturalidade dos funcionários:
Sudeste - 195  |  Nordeste - 80 

Norte - 13  |  Sul - 5  |  Centro-oeste - 2
 

São Paulo (166), bahia (32) e 
Pernambuco (23) são os três estados 

com mais representantes na Truckvan.

Faixa etária
entre 18 e 29 anos - 30,51%
entre 30 e 39 anos - 36,27%
entre 40 e 49 anos - 15,59%
entre 50 e 59 anos - 14,24%
entre 60 e 69 anos -   3,39%

Tempo de permanência
o tempo médio de 

permanência do brasileiro no 
seu emprego é de três anos.

Na Truckvan, 30% dos 
colaboradores atuais já 
superaram essa marca.

Amaury Marcos Gonçalves e 
Kamila Leão de Oliveira, ambos 

do Departamento Pessoal

O Jornal Truckvan foi criado para 
ser o canal de comunicação oficial 
entre a empresa e o funcionário, 
uma espécie de ‘RH móvel’, que 
circula nas fábricas divulgando in-
formações e novidades, dando voz 
e imagem para os colaboradores. 
Veja mais nas próximas edições! 
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