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Agora a Truckvan ganhou sotaque 
carioca e vai ‘bombar’ na Cidade 
Maravilhosa com as nossas solu-
ções sobre rodas “cheias de encan-
tos mil”. Com o objetivo de aten-
der com mais qualidade e rapidez 
aos estados do Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais, 
incorporamos à nossa estrutura 
uma fábrica de 4,5 mil m², na 
cidade de Duque de Caxias (RJ). 

“Essa fábrica já pertencia ao 
grupo Truckvan há três anos, 
mas agora resolvemos adquiri-
-la em sua totalidade e alterar 
o nome, que era RJ Custom, 
para Truckvan Rio. O objetivo 
é reforçar nossa imagem e con-
solidar nossa marca nacional-
mente”, destaca o sócio-diretor 
da empresa, Alcides Braga.

C om a  nova  f i l i a l ,  a 
Truckvan pretende ampliar suas 
áreas de atuação e aumentar a 
produção de food trucks, baús de 
alumínio e unidades móveis em 
geral. Para o diretor operacional 
da Truckvan Rio, André Miotto, 
a união das estruturas, tecnolo-
gias e conhecimentos das equi-
pes das fábricas de São Paulo 
e Rio de Janeiro trará ótimos 
resultados para a Truckvan e 
para o setor de implementos 

rodoviários. “Além de reduzir 
os custos de operação, iremos 
melhorar a qualidade e agilizar 
a entrega dos produtos.”

Segundo Miotto, a fabricante 
carioca entregou 93 food trucks de 
outubro de 2014 a dezembro de 
2015. Para 2016, a expectativa é 
de dobrar esse número.

Sobre a Truckvan Rio
Fundada em 2006 sob o nome 
RJ Custom, a empresa é uma 

das principais fabricantes de 
baús de alumínio e referên-
cia em food trucks do Rio de 
Janeiro, tendo, inclusive, pro-
duzido o primeiro restaurante 
sobre rodas carioca, o Larica 
Gourmet, além do SudTruck, 
unidade itinerante da chef de 
cozinha Roberta Sudbrack 
– eleita pela revista inglesa 
Restaurant a melhor chef mulher 
da América Latina –, e outros 
projetos de cozinhas móveis. 

ILImItaDos agora no rIo

Conheça a nova 
filial da Truckvan 
no rio de Janeiro

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015
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(1) a truckvan rio 
tem atualmente 
mais de 70 
colaboradores
(2) (3) a filial tem 
4,5 mil m² de 
área útil
(4) Em 14 meses, 
a fabricante 
entregou 93 
food trucks 
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truckvan rIo
E n d e r e ç o :  A v e n i d a  d a s 

Palmeiras, n° 60 – bairro Jardim 

Primavera – Duque de Caxias/RJ

Quantidade de funcionários: 74

tamanho da fábrica: 4,5 mil m²

tele fone:  (21)  2 4 41- 2 0 9 5
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EDItorIaL

alcides braga 
e Flavio santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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comEÇamos o ano com a macaca

DEstaQuE

Truckvan disponibiliza food truck para a Ponte Preta

E    m  um momento tão 
conturbado econo-

micamente como esse que 
o nosso País atravessa, 
temos que nos unir para 
vencer todos os desafios que 
2016 nos trará. Portanto, 
queremos encorajá-los a 
serem ainda mais partici-
pativos. Sugiram melhorias 
e tenham sempre a humil-
dade para ouvir. Somente ao 
admitirmos que não sabe-
mos tudo é que nos permi-
timos aprender.

Acreditamos que uma 
boa equipe é feita de pes-
soas que se complementam 
umas às outras e a maneira 
como interagem é que faz 
toda diferença. Quando o 
assunto é inspiração cria-
tiva, não existe hierar-
quia. A responsabilidade 
para encontrar e corrigir 
problemas deve estar com 
qualquer funcionário.

Independentemente dos 
recursos disponíveis, nossa 
principal missão tem de ser 
sempre superar as expec-
tativas dos nossos clientes. 
Para alcançarmos isso, a 
excelência deve ser uma 
palavra merecida, atribuída 
pelos outros e não apenas 
proclamada por nós a nosso 
próprio respeito.

Queiram sempre fazer 
mais do que lhes foi soli-
citado e aprender mais 
do que lhes foi ensinado! 
Contamos com vocês!

Com o objetivo de estimular o 
empreendedorismo e possibi-
litar que torcedores de futebol 
e investidores sejam proprie-
tários de food trucks ligados a 
clubes de expressão do cenário 
nacional, as empresas Match 
Point Consultoria Esportiva 
e Foodtruck.com.br lançaram 
o projeto Foot Truck - Comida, 
Futebol e Entretenimento. 

Com o slogan Torcer dá 
fome? Recarregue as suas ener-
gias em um food truck do seu 
clube do coração, a ação teve iní-
cio com a Associação Atlética 
Ponte Preta. O evento com 
diversas opções gastronômicas 
aconteceu em 23 e 24 de janeiro, 

no estádio Moisés Lucarelli, em 
Campinas (SP). A expectativa 
do clube é de ter seis unidades 
com a sua marca em 2016. 

“O maior desaf io desse 
projeto é converter o torce-
dor em consumidor e aju-
dar os clubes a incrementar 
e diversif icar suas fontes de 
receita”, explica o fundador 
da Foodtruck.com.br, Thiago 
Raimondi. Apoiadora do pro-
jeto, a Truckvan disponibili-
zou um de seus restaurantes 
sobre rodas para a “Macaca” 
(mascote  e  apel ido ca r i -
nhoso do time) usar durante 
o evento. “Futebol e comida 
de rua são duas paixões do 

brasileiro e precisam estar 
cada vez mais unidas para pro-
moverem ações de empreen-
dedorismo, entretenimento 
e cultura que tragam benefí-
cios para os clubes e torcedo-
res”, destaca o sócio-diretor 
da empresa, Alcides Braga. 
Ele acredita na parceria e 
aposta nessa ideia de integra-
ção do futebol com a comida 
de rua. Basta lembrar que a 
Truckvan já disponibilizou 
suas soluções sobre rodas 
para o Santos Futebol Clube 
no ano passado. Quem será o 
próximo time a ter parcerias 
com a gente, hein? Aguardem 
novidades. 

o 1° Food truck Festival Ponte Preta foi um sucesso
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Em 20 mInutos,
tuDo PoDE roDar

A TAÇA DA COPA É NOSSA!

Com a missão de proporcio-
nar mais conforto e pratici-
dade e sempre estar presente 
nos grandes eventos e vincu-
lar sua imagem a empresas 
renomadas, a Truckvan dis-
ponibilizou seu estúdio móvel 
para o Grupo Bandeirantes 
de Comunicação transmitir 
a programação das rádios ao 
vivo direto da Campus Party, 
maior experiência tecnológica 
do mundo, que aconteceu entre 
26 e 31 de janeiro no Pavilhão 
do Anhembi, em São Paulo (SP).

“Além da mobilidade e ver-
satilidade, a unidade móvel tem 
a vantagem de aproximar a 
rádio do ouvinte, estreitando 
a relação entre eles e mos-
trando as curiosidades de bas-
tidores para o público. Além 
disso, ela é rápida de montar. 
Em 20 minutos, tudo pode 
rodar”, brinca o sócio-diretor 
da Truckvan, Alcides Braga, 
parafraseando o slogan da 
Rádio BandNews FM.

percorrerá, até 17 de março, 
5.205 quilômetros por 10 cida-
des do nordeste, levando o 
troféu, as camisas das equipes 
participantes dessa edição e 
outras atrações da maior com-
petição de futebol da região. 
A Copa do Nordeste será dis-
putada de 13 de fevereiro a 
1° de maio. 

Desde 22 de janeiro, uma uni-
dade móvel da Truckvan trans-
porta um objeto extremamente 
valioso e desejado por milhares 
de torcedores: a taça da Copa 
do Nordeste. 

Realizado pela Esporte 
Interativo, emissora detentora 
dos direitos de transmissão 
do torneio, o Tour da Taça 

(1) alcides braga participou do programa manhã bandeirantes, da 
rádio bandeirantes (2) Estúdio móvel truckvan na campus Party

Quem ficou impressionado 
com a estrutura da unidade foi 
o jornalista Marcelo Duarte, 
apresentador do programa 
Manhã Bandeirantes, da Rádio 
Bandeirantes, que fez questão 
de divulgar em seu Facebook 
pessoal um vídeo exclusivo 
exibindo todos os detalhes 
do caminhão. “Em 15 anos 
de Bandeirantes, nunca tinha 
ficado em um estúdio móvel 
tão interessante. É muito, 
muito legal”, elogia Duarte.

O veículo possui 7 m de 
comprimento por 2,40 m de 
largura e duas portas-palco, 
sendo uma delas com avanço 
lateral e outra com varanda 
para mesas e cadeiras, tota-
lizando uma área útil de 40 
m². Está equipado com fogão, 
forno, micro-ondas, geladeira, 
pia, banheiro, gerador de ener-
gia, climatização, iluminação, 
distribuição elétrica, armários, 
área de convivência, maleiros 
externos e outros acessórios. 
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a taça da copa do nordeste em exposição durante jogo 
em alagoas. ao lado, unidade móvel sendo finalizada 
para ação da Esporte Interativo
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PErFIL

anIvErsarIantEs DE FEvErEIro

Danilo de Jesus Sousa Santos 1/2
José Claudio 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
Henrique Toledo Pinelli 9/2

um gaÚcho bEm carIoca

Marcos Antonio Jardim vieira 9/2
Sérgio Salustriano da Silva 9/2
felipe Leonardo Oliveira Lopes 10/2
vinícius Carolino 12/2 
Adalio Lopes de Araújo 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
fernando Sousa dos Santos 20/2
Grazielle de Paula Santos 20/2
Norman de Souza Mello 21/2
Tiago Garcia da Silva 21/2
Márcio Souza de Oliveira 22/2
José Alves rocha 25/2

Consultor de empresas há 17 
anos, André Miotto é o diretor 
operacional da Truckvan Rio. 
Casado e pai de quatro filhos, 
o gaúcho iniciou seus trabalhos 
na filial carioca em outubro do 

Conheça um 
pouco mais da 
história do diretor 
operacional da 
Truckvan rio, 
André Miotto
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ano passado, mas sua história 
com a Truckvan começou bem 
antes. “Prestei serviços para a 
Truckvan na área de produtivi-
dade fabril em 2014, mas con-
fesso que sempre fui admirador 
da empresa. Gostava, inclusive, de 
tirar fotos quando via uma carreta 
ou alguma outra unidade móvel 
da Truckvan e contava quantos 
baús de alumínio com a marca 
Truckvan passavam por mim.”

Formado em administração 
e comércio exterior, Miotto tem 
42 anos e como principal meta 

fortalecer as relações humanas 
para criar um ambiente de tra-
balho saudável e harmonioso. 
“Temos um projeto aqui que 
chamamos de “reunião de bom 
dia’, que ocorre diariamente com 
a participação de 100% dos fun-
cionários. Nela, tratamos de 
assuntos variados e encerramos 
com uma oração feita cada dia 
por uma pessoa. Dessa forma, 
temos igualado seres humanos de 
forma didática”, destaca Miotto.

O diretor também considera 
essencial dar autonomia para os 

colaboradores para que todos 
se sintam fundamentais para o 
crescimento da empresa e quei-
ram sempre desenvolver seus 
potenciais ao máximo. “Todos 
somos responsáveis por trazer, 
manter e vender ao cliente o que 
ele nem sabe que precisaria, 
mas que, depois que descobriu, 
notou o quanto era importante 
a solução para ele.”

Por fim, o gaúcho revela 
suas principais expectativas: 
“Enraizar conceitos e atitudes 
de líder sem querer impor nada. 
Venho tendo muito sucesso nes-
ses ideais com a ajuda e parti-
cipação da gerente financeira 
Renata Osório”. 

andré miotto e a gerente financeira renata osório

vEJa a Estrutura 
DE FuncIonamEnto 
Da truckvan rIo 

1 diretor de operações 
1 gerente comercial
1 gerente financeira
1 supervisor de projetos
3 projetistas
1 supervisora de vendas 
2 auxiliares de vendas
1 supervisor de produção
1 apontadora de produção
1 supervisor de RH
7 líderes de produção
54 colaboradores, entre 
eletricistas, serralheiros, 
montadores, marceneiros, 
caldeireiros e auxiliares


