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Segundo o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), existem mais 
de 1.200 food trucks no Brasil, sendo 
500 unidades só em São Paulo. 
Com tanta concorrência, os empre-
endedores precisam inovar para 
conseguir se destacar nesse mer-
cado que está em plena expan-
são e já representa 2% da fonte 
de renda da população brasileira. 
Diante desse cenário, os empre-
sários Rodrigo Arjonas, 38 anos, 
e Luciano Oberle, 40, resolveram 
investir em um formato diferente 
de cozinha sobre rodas para atrair 
a atenção do público e apostaram 
em ônibus estrangeiros. Após um 
ano do início do empreendimento, 
os dois sócios já venderam mais de 
80 mil hambúrgueres e irão inau-
gurar a segunda unidade móvel do 
Busger agora em julho.

“O primeiro Busger foi feito 
em um ônibus escolar americano. 

Agora fomos ainda mais ousados e 
levamos um ônibus londrino Double 
Decker, de 1965, único modelo no 
Brasil, que era de uma empresa de 
cosméticos, para a Truckvan custo-
mizar”, destaca Arjonas. O Busger 
2 possui um ambiente interno acon-
chegante para acomodar 24 pessoas 
no andar superior, composto por 
seis mesas, nove poltronas duplas e 
dois sofás. Já no primeiro andar, há 
uma cozinha completamente equi-
pada, incluindo freezers, armários, 
fritadeiras e chopeira. No cardápio, 
10 opções de hambúrgueres gre-
lhados, cujos preços variam de R$ 
18 a R$ 30, além de porções varia-
das e chopes.

Após circular por eventos espe-
ciais na capital, o ônibus londrino 
ficará em um ponto fixo em São 
Bernardo do Campo, região metro-
politana de São Paulo. “Nossa expec-
tativa é ter mais seis ônibus até 
2019”, adianta o empresário. 

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015

(1) e (2) A sede do Busger 2 é na avenida Kennedy, n° 764, 
(3) Funcionários da Truckvan (Cumbica) devoraram 
rapidamente os hambúrgueres do Busger 2 durante teste 
final da unidade em São Bernardo do Campo (SP)

A EVOLUÇÃO 
DO FOOD TRUCK
Truckvan transforma ônibus inglês de 
dois andares em lanchonete móvel
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EDiTOriAL

Alcides Braga 
e Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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OLimPíADAS riO 2016

O    primeiro semestre 
de 2016 já acabou e 

agora renasce uma espe-
rança de que essa segunda 
metade do ano será melhor. 
Independentemente das 
mudanças políticas e econô-
micas que estão acontecendo 
em nosso País, temos sem-
pre que fazer a nossa parte. 

E como em nosso DNA 
está a mobilidade, estamos 
nos movendo sempre em 
busca de uma constante 
evolução e invest indo 
no desenvolvimento de 
novos produtos e alcan-
çando diferentes segmen-
tos e mercados, inclusive 
internacionais. 

Acreditamos muito no 
potencial de nossas solu-
ções sobre rodas para fazer 
a diferença e proporcionar 
facilidades. E para irmos 
cada vez mais longe, pre-
cisamos muito do talento, 
criatividade e comprometi-
mento de todos os nossos 
colaboradores. 

Se você tem alguma 
ideia, sugestão para melho-
rar a nossa qualidade de 
produção, o nosso ambiente 
de trabalho ou qualquer 
outro aspecto que, na sua 
visão, necessita de mudan-
ças, sinta-se à vontade para 
falar conosco ou com quem 
você considerar mais apro-
priado. Lembrem, amigos, 
que vocês são o nosso maior 
patrimônio!

mUSEU iTinErAnTE SE PrEPArA BrASiL
Carretas da Truckvan levam espírito 
olímpico às cinco regiões do País

O Grupo Bradesco Seguros, 
patrocinador e segurador ofi-
cial dos Jogos Rio 2016, pro-
move desde 30 de abril o Museu 
Itinerante Se Prepara Brasil — 
O Caminho do Esporte até o 
Rio de Janeiro. 

Produzidas pela Truckvan, 
duas carretas de 15 metros 
passarão por 45 cidades em 
todo o território nacional até 
31 de julho para apresentar 
uma exposição gratuita sobre 
rodas, com mais de 100 peças 
do acervo do Comitê Olímpico 
Internacional (COI), do Comitê 
Olímpico do Brasil (COB) e do 
Comitê dos Jogos Rio 2016, 
além de coleções particulares. 

Juntos, os veículos per-
correrão cerca de 30 mi l 

quilômetros em dois rotei-
ros distintos e se encontrarão 
em agosto, no Rio de Janeiro, 
onde o Museu Itinerante Se 
Prepara Brasil ficará exposto 
durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016 nos 
bulevares olímpicos Parque 
Madureira e Porto Maravilha.

Dividido em cinco seções 
— História, Esportes, História 
Brasileira, Curiosidades e Rio 
2016 —, o Museu Itinerante Se 
Prepara Brasil apresenta peças 
que retratam todas as edições dos 
Jogos Olímpicos da era moderna. 

Entre os objetos, destacam-
-se as réplicas das medalhas 
de prata e bronze dos Jogos 
Olímpicos de Atenas, em 1896, e 
da carta do Barão de Coubertin, 

criador dos Jogos Olímpicos 
da era moderna, na qual, em 
1913, aparece pela primeira vez 
a imagem dos aros olímpicos; 
tochas olímpicas, pictogramas 
e medalhas de diversas edi-
ções; imagens de atletas bra-
sileiros e internacionais, entre 
elas a equipe de tiro do Brasil 
nos Jogos da Antuérpia, em 
1920, primeira vez em que o 
País disputou o evento espor-
tivo. Há também vídeos temá-
ticos e totens interativos.  

O Museu Itinerante Se 
Prepara Brasil tem patrocí-
nio do Grupo Bradesco Seguros 
e do Ministério da Cultura. A 
iniciativa tem a concepção da 
agência Gael e curadoria da 
Base7 Projetos Culturais. 
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museu itinerante Se Prepara Brasil ficará exposto 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos rio 2016

TrUCKVAn

Jornalista responsável: leandro Siqueira (MTB: 59.887/SP) 

Unidade Cumbica: Rua Santana de Ipanema, 1.471 – Jd. Cumbica – Guarulhos-SP – CEP: 07220-010 – Telefone: (11) 2413-3500

Unidade Fernão Dias: Rua São Gabriel, 126 – Jd. São luís – São Paulo-SP – CEP: 02282-000 – Telefone: (11) 2086-5555 

Unidade Parque novo mundo: Rua Soldado hamilton Silva e Costa, 135 – Pq. Novo Mundo – São Paulo-SP 

CEP: 02190-010 – Telefone: (11) 2635-1133 

www.truckvan.com.br

revisão: Paulo Furstenau • Diagramação: leonardo Fial, luis Gustavo Martins e Rodolfo Krupka 

Comercial: : comercial@rspress.com.br |  www.rspress.com.br
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EnCOnTrO COm LíDErES 
EmPrESAriAiS
Com o objetivo de debater pro-
jetos e dar sugestões para a 
retomada do crescimento da 
economia brasileira, o sócio-
-diretor da Truckvan e presi-
dente da Associação Nacional 
dos Fabricantes de Implementos 

Rodoviários (ANFIR), Alcides 
Braga, representou o setor em 
um encontro com líderes empre-
sariais e o presidente interino, 
Michel Temer, realizado em 8 
de junho no Palácio do Jaburu, 
em Brasília (DF).

Alcides Braga e o presidente em exercício, michel Temer

nosso querido “Zé” está abrindo as portas do mercado 
internacional para a Truckvan

TrUCKVAn nA COLômBiA

O  r e s p o n s á v e l  p e l o 
Departamento Internacional 
da Truckvan, José Augusto 
Marinho, esteve na Colômbia 
nos dias 21 e 22 de junho 
participando da primeira missão 
de exportação do Setor de 
Implementos Rodoviários. A 

iniciativa é resultado da parceria 
f irmada entre a ANFIR e a 
Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(ApexBrasil) e tem o objetivo 
de abrir as portas do mercado 
latino-americano para empresas 
do ramo.

MAiS oPçõeS 
PARA o 
MeRCADo
Para superar a grave crise 
econômica que afeta o País, a 
Truckvan investiu no desenvol-
vimento de três novos produtos 
para oferecer mais opções para 
o mercado: carroceria fechada 
para transporte de bebidas, 
carroceria destinada ao setor 
de eletricidade e semirreboque 

furgão alumínio. “Já entrega-
mos 15 unidades desses novos 
produtos”, destaca o gerente 
comercial da Truckvan, Luiz 
Carlos Cunha Junior. 

FOOD TRUCK PArA 
CÃES E gATOS

Em operação desde novem-
bro de 2015, o Pet Truck, o 
primeiro food truck destinado 
exclusivamente para cães e 
gatos, já distribuiu gratuita-
mente mais de 30 mil amostras 
da marca Ultima, linha com-
pleta de alimentos superpremium 

feita com ingredientes de 
alta qualidade, sendo o prin-
cipal carne de verdade, sem 
corantes e aromas artificiais. 
“Conseguimos impulsionar 
em 70% as vendas da marca”, 
explica a diretora de marketing 
do Pet Truck, Marina Crocomo.

Quer participar do Jornal Truckvan, sugerir matérias, dar ideias, mandar fotos e compartilhar sua história com 
seus colegas de trabalho? Então fale com o nosso jornalista Leandro Siqueira! 
E-mail: leandrosiqueira@truckvan.com.br  |  Telefones:  (11) 2413-3500 (Truckvan – Cumbica) / (11) 9 7458-7795 (Vivo-WhatsApp)

Pet Truck já distribuiu mais de 30 mil amostras  
de alimentos para cães e gatos Carroceria destinada ao Setor de Eletricidade

Semirreboque furgão alumínio
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AniVErSAriAnTES DE JULhO

Alex Dias de oliveira 1/7
Roberto Ramos dos Santos 2/7
Romulo Jesus de Sousa Junior 2/7
Americo Silva de Carvalho 5/7
Itamar Pereira lima 5/7
Michel Santos de Melo 5/7
Rubens Bezerra 5/7

TrUCKVAnTAgEnS

Wagner Cassio Beltran 6/7
Paulo Rogerio Gonçalves Versiane 7/7
Carmen Miranda Sousa oliveira 9/7
Daniel Paulo Fuzaro 10/7
Gerson Alencar de lima 13/7
Fabio Silva da Mata 14/7
Maria Betania lopes Gomes 14/7

Anderson Geraldes Braga de Godoy 15/7
Douglas Rodrigues de Jesus 20/7
Miraldo Rodrigues Costa 20/7
Celia Geraldes Braga 24/7
Francisco Soares Ramos 27/7
Francisco Adonias de Araujo Filho 30/7
João Neres Ciriano 31/7

Truckvan premia funcionários criativos que contribuem com o crescimento da empresa

O que a Truckvan significa para 
você? Você se sente parte da 
empresa? Acredita que desen-
volve todo o seu potencial 
aqui dentro e recebe o devido 
reconhecimento?

Essas foram as perguntas 
que nos motivaram a criar o 
TRUCKVANTAGENS, inicia-
tiva que tem o objetivo de valo-
rizar os nossos colaboradores e 
estimulá-los a darem o melhor 
de si para evoluirmos juntos, 
pois se a empresa cresce, o fun-
cionário tem mais chances de 
ser melhor remunerado, subir 
de cargo e fazer carreira.

A claraboia criada por  Vavá 
trouxe uma economia de 65% 
para a Truckvan

A partir de agora, todo fun-
cionário da Truckvan que der 
alguma sugestão que contribua 
com a melhoria da qualidade 
de nossa produção, reduza cus-
tos e nos torne cada vez mais 
ilimitados para superarmos e 
surpreendermos as expecta-
tivas dos nossos clientes, será 
RECOMPENSADO.

O primeiro a receber o título 
de ILIMITADO DO MÊS foi 
Wagner da Silva Monteiro. 
Com mais de 12 anos de casa, 
entre idas e vindas, o encar-
regado de produção criou 
uma nova claraboia (gaiúta), 
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abertura no teto do baú para 
melhorar a iluminação interna 
e ventilação dos food trucks, que 
trouxe uma economia de 65% 
para a Truckvan.

“Antes, comprávamos a cla-
raboia de um fornecedor do sul 
por cerca de R$ 2 mil e agora 
estamos fazendo com material 
que temos na fábrica, como 
sucata de alumínio, policarbo-
nato e tubo, tudo em retalho, e 
o nosso custo é de no máximo 
R$ 700”, relata.

A nova claraboia já foi apli-
cada em dois food trucks e agora 
virou padrão de qualidade da 

Truckvan. Por conta dessa 
ideia, Vavá, como é chamado 
carinhosamente pelos colegas 
de trabalho, ganhou dois convi-
tes vip para ir na churrascaria 
Fogo de Chão, eleita a melhor 
de São Paulo pela revista Veja – 
Comer & Beber. “Vou em breve 
com minha esposa. Será um 
momento maravilhoso.”

E o paraibano de Monteiro 
n ã o  qu e r  p a r a r  p or  a í . 
“Apresentamos mais proje-
tos para reduzir ainda mais 
os custos e agora só falta a 
Engenharia aprovar”, orgu-
lha-se o homem de 34 anos. 


