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Os food trucks  ca í ram no 
gosto do brasileiro e esti-
mularam muitos empreen-
dedores a investir em negó-
cios sobre rodas para diver-
sas áreas. Uma prova disso é 
que a Truckvan tem recebido 
solicitações de orçamentos de 
padarias, barbearias, esmal-
terias, pet shops, adegas e até 
estúdio de tatuagem. Quem 
também resolveu apostar 
nesse segmento móvel foram 
Victória Romano, 22 anos, e 
Jonas Muniz, 23. Estudantes 
do curso de moda da Fundação 
Armando Alvares Penteado 
(FAAP-SP), os dois decidi-
ram investir em um salão 

de maquiagem e criaram o 
Fashion Truck Hey Pretty.

“Pesquisamos bastante, 
chegamos a ir em oito fábri-
cas, sendo uma no Paraná, 
pensamos até em desistir, mas 
aí conhecemos a Truckvan e 
quando vimos a estrutura de 
vocês e conversamos com a Lia 
[Braga] e a Bruna [Gambeta], 
tivemos certeza de que faría-
mos com vocês, pois foram a 
única empresa que realmente 
entendeu o que queríamos e fez 
de acordo com o que sempre 
sonhamos”, destaca Victória.

Com um visual predomi-
nantemente pink tanto na parte 
externa quanto na decoração 

interna com penteadeira , 
cadeira e prateleiras de expo-
sição, a unidade móvel oferece 
produtos de fabricação própria 
destinados à beleza feminina, 
como maquiagens, cremes, 
batons, pigmentos, sombra, 
rímel, hidratantes e diversos 
itens, cujos preços variam de 
R$ 32 a R$ 75. 

“O que nos estimulou foi a 
possibilidade de ter um contato 
bem mais direto com nossas 
consumidoras e fazer parte de 
seu momento de lazer, estando 
presente em festas, eventos e 
feiras, circulando por diferen-
tes lugares e mostrando nossos 
produtos para mais garotas, o 

que torna tudo muito diver-
tido”, destaca Victória.

O Fashion Truck Hey 
Pretty foi inaugurado oficial-
mente em 23 de março, em um 
evento organizado pela Lago 
Eventos, chamado Noite Pink, 
que reuniu cerca de 300 mulhe-
res no Esporte Clube Vila 
Galvão, em Guarulhos (SP). 

uma nova moDa QuE 
vEIo Para Encantar
Truckvan desenvolve salão de maquiagem móvel para jovens empreendedores

Maiores & Melhores 
do Transporte 2015
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Para solicitar os serviços 
e saber onde o Fashion 
Truck Hey Pretty estará, 
s iga os ca na is  d ig i -
tais @heyprettybr no 
Facebook e Instagram.

(1) e (2) o Fashion truck Hey Pretty oferece produtos de fabricação própria 
(3) victória romano, 22, está cursando o sexto semestre do curso de moda na FaaP
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EDItorIal

alcides braga 
e Flavio Santilli 
Sócios-diretores
da Truckvan
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DEStaQuE

o PÃo noSSo DE caDa DIa
Padaria sobre 
rodas facilita a vida 
de moradores de 
Alphaville e região

t emos aproveitado 
este espaço para for-

talecermos uns aos outros 
com mensagens motiva-
cionais que nos incentivem 
e aumentem a nossa fé de 
que essa fase turbulenta que 
o nosso País atravessa vai 
passar e tudo vai melhorar. 
Mais do que belas palavras, 
temos sempre que nos lem-
brar da nossa história. Esse 
momento de incerteza, 
desafio e superação não é 
novidade para a Truckvan, 
pois foi assim desde o 
nosso começo, em 1992. E 
olha onde chegamos, quan-
tas vidas transformamos, 
levando saúde, educação, 
serviços e conhecimentos 
para comunidades que não 
teriam acesso a tudo isso. 
Começamos como uma 
oficina para reformas de 
baús e nos tornamos a 
maior fabricante de unida-
des móveis do brasil, então 
sempre é tempo para se 
reinventar. Se não temos 
recebido tantos pedidos de 
carretas por causa da falta 
de recursos dos órgãos 
públicos, agora estamos 
atendendo um novo tipo de 
cliente: o empreendedor. 
E segundo o Sebrae, qua-
tro em cada 10 brasileiros 
adultos possuem ou estão 
envolvidos com a criação 
de uma empresa.
Vamos pra cima deles!

“O que existe fixo, nós trans-
formamos em móvel.” Com esse 
pensamento, a Truckvan tem 
desenvolvido projetos que faci-
litam a vida das pessoas, pro-
porcionando mais conforto e 
comodidade para elas. 

Se o Fashion Truck Hey 
Pretty acabou de ser inau-
gurado e promete encantar 
mulheres de todo o Brasil, um 

outro empreendimento produ-
zido por nós já tem feito muito 
sucesso entre todos os gêneros: 
a padaria sobre rodas Sagrado 
Boulangerie, que começou a 
operar em outubro de 2015 e 
atende moradores do condo-
mínio Alphaville, localizado 
em trechos de duas cidades 
(Barueri e Santana de Parnaíba, 
na Grande São Paulo).

“C omo moradores  da 
região, percebemos dif icul-
dade em ter pães frescos e de 
qualidade em casa, pelas dis-
tâncias e excesso de trânsito. 
Era preciso mudar essa reali-
dade e tornar o costume de ter 
o pãozinho fresco em casa mais 

acessível”, diz uma das sócias 
do negócio, Thaís Cerdeira.

Atualmente, a Sagrado 
Boulangerie possui cinco uni-
dades móveis, sendo um veículo 
sobre chassi e quatro trailers, 
cada um com 8 m² de área útil 
interna, onde são armazenados, 
assados, expostos e vendidos 
os pães. Para atendimento do 
público, foi instalada uma pla-
taforma externa, com acesso 
por escada.

Entre os produtos oferecidos, 
estão pão francês, croissants, brio-
ches, ciabattas, broas, baguetes e 
pães italiano, português e aus-
traliano, entre outros, além de 
granolas, bolos e sequilhos. 

a Sagrado boulangerie conta com um 
veículo sobre chassi e quatro trailers
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wagner, 45 anos, e wilson, 28, trabalham na fábrica de cumbica

tuDo tEm Sua Hora cErta

Em 24 anos, a Truckvan cres-
ceu bastante, produziu mais 
de 45 mil baús de alumínio 
e entregou mais de 600 uni-
dades móveis, mas uma coisa 
nunca mudou: desde o início, 
nosso maior patrimônio foi e 
sempre será os nossos colabo-
radores. E em uma empresa 
que preza o calor humano, as 
histórias se cruzam com muito 
mais facilidade e proporcio-
nam felizes coincidências. É o 
caso de Wagner de Carvalho 
e Wilson Silva Pereira Lopes. 
Os dois trabalham na fábrica 

de Cumbica, são corintianos 
fanáticos, apaixonados por suas 
famílias e passaram por uma 
situação que mudou totalmente 
suas vidas: foram pais quando 
ainda eram adolescentes.

Casado há 26 anos, Wagner 
foi pai com 14 anos e hoje, aos 
45, já tem três netos. “Meu neto 
mais velho já tem sete anos”, 
orgulha-se o vovô garoto.

Por ter sido pai muito cedo, 
o líder mecânico de manuten-
ção, que está na Truckvan 
há um ano e quatro meses, 
precisou abrir mão de vários 

Funcionários contam o que aprenderam com a experiência de serem pais precocemente

divertimentos comuns a meno-
res de idade para assumir obri-
gações da fase adulta. Ele 
afirma que tirou uma grande 
lição de toda essa experiên-
cia, que faz questão de pas-
sar para seus f ilhos e netos: 
“Nunca olhe para trás nem 
abaixe a cabeça, sempre olhe 
para frente e para o alto”.

Já Wilson foi pai aos 16 
anos e teve que abandonar os 
estudos para dar conta de ser 
o provedor de sua família. “Eu 
escutei de muita gente que não 
ia conseguir, mas graças a Deus 

corri atrás e estou até hoje 
casado com minha esposa, com 
minhas filhas já grandes, com 
seis e 12 anos.”

E o operador de máquina 
corrugadeira aprendeu com as 
dificuldades que enfrentou para 
passar valiosos ensinamentos 
para suas filhas. “Sempre falo 
para elas estudarem bastante 
e, quando começarem a traba-
lhar, não ficarem pulando de 
galho, pois isso é ruim”, afirma 
o jovem de 28 anos, que está 
na Truckvan há sete, entre idas 
e vindas.

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) 2086-5555 (Truckvan – Fernão Dias) / (11) 97458-7795 (Vivo - WhatsApp)
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Marilia Alexandra Alves 
do Nascimento 1/4
rafael Setani Santilli 1/4
Jadson Silva de Jesus 2/4
renan Neves da Silva 5/4
Carlos Eduardo Oliveira Santos 6/4
isaque Moraes leitão Santos 9/4
Floriano Augusto de Souza Neto 11/4

nÃo QuEro maIS anDar 
na contramÃo

Kawa Jonatha de Souza 12/4
Jair Gonçalves de Souza Junior 13/4
Amaury Marcos Gonçalves 14/4
Marcos Venicios de Almeida 14/4
Cicero Augusto da Silva 16/4
Julio barbosa Wanderley 17/4
rubens Silva de Moraes 17/4
Yago dos Santos Paula 17/4

Djair Nogueira dos Santos 18/4
João bosco Pereira dos reis 18/4
Deveston Mendes Miranda 19/4
roberto brito lopes 21/4
Jose Clementino da Silva 22/4
Eleno Tadeu de Freitas Junior 28/4
Sergio Pedro Mendizabal Olano 29/4
Gilmar Manoel da Silva 30/4

“O verdadeiro lugar de nasci-
mento é aquele em que lança-
mos pela primeira vez um olhar 
inteligente sobre nós mesmos.” 
A frase dita no filme brasileiro 
Meu Nome Não É Johnny repre-
senta muito bem a transformação 
ocorrida na vida do colaborador 
da Truckvan Antonio Marcos 
Prudente Santos. Há três anos, o 
soldador precisou mudar o rumo 
de sua vida para não perder seu 
bem mais precioso.

“Por conta da bebida, quase 
perdi minha família. Um dia, 
eu cheguei em casa depois do 

Conheça a história de um funcionário que mudou o rumo de sua vida

trabalho e minha esposa e meus 
filhos tinham ido embora. Fiquei 
cinco meses sozinho e quase 
endoidei, mas graças a Deus 
consegui enxergar o mal que eu 
estava fazendo para mim e para 
eles. Deixei de beber e recupe-
rei minha família”, orgulha-se 
o homem de 42 anos.

Hoje, a maior alegria de 
Marcos, como prefere ser cha-
mado, é chegar em casa e ver a 
família reunida e receber um 
abraço forte do seu “pequeni-
ninho” de seis anos. Além de 
ter reconquistado a confiança 

e admiração das pessoas que 
mais ama, o baiano de Itabuna 
colheu outros frutos de sua 
decisão de não ingerir mais 
bebida alcoólica: “Hoje, minha 
vida é bem melhor tanto em 
casa quanto na disposição para 
trabalhar. Continuo me diver-
tindo, dançando meu forrozi-
nho e jogando meu bilharzinho, 
só que sem precisar beber para 
me sentir bem”.

Há quatro anos na Truckvan, 
o morador do bairro Parque 
São Domingos, em Guarulhos, 
já atuou nas três fábricas da 

empresa em São Paulo - Parque 
Novo Mundo, Fernão Dias e, 
atualmente, em Cumbica, onde 
faz questão de agradecer à lide-
rança e colegas de trabalho. “Fui 
mais reconhecido aqui e estou 
tendo mais oportunidades para 
crescer profissionalmente.”

Otimista e batalhador, o 
corintiano tem certeza de que 
futuramente terá condições 
de dar mais conforto para sua 
mulher e seus três filhos (uma 
menina de 18 anos, um garoto 
de 12 e seu “xodó” de seis). 
“Tudo mudou e vai mudar mais 
ainda quando eu aceitar Jesus 
de verdade. Só falta um pouqui-
nho mais de fé para eu colocar 
em prática o que tenho apren-
dido na Bíblia.” 
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marcos trabalha na truckvan há quatro anos como soldador


