de farmacêutico, construiu uma
carreira de sucesso fora da sua
área de formação. "Ele me influenciou a não pensar muito na faculdade. Mesmo com um diploma, a
vocação fala mais alto", diz.
A relação com o universo dos
caminhões é antiga. Apesar de
iniciar sua carreira formal aos
14 anos, como office-boy nos
Diários Associados, de Assis
Chateaubriand, logo rumou para o setor de onde não sairia
mais. Trabalhou como boy na
Randon, onde conheceu o auxiliar de expedição Flávio Santilli,
que mais tarde tornou-se seu
sócio na Truckvan. Lá, destacou-se como vendedor, passando uma temporada de dois anos
em Mato Grosso. Ao retornar
para São Paulo, arriscou um
empreendimento paralelo à carreira que começava a decolar.
Junto com um amigo que desejava empreender, Braga comprou uma oficina de costura. Ao
mesmo tempo, já em 1986, atingira um posto de destaque na
Randon. "Eu ganhava o equivalente a uma quantia entre R$ 20
mil e R$ 30 mil", calcula. Adquiriram máquinas e ampliaram as
instalações. Com o Plano Cruzado, entretanto, houve uma rápida contração do mercado e os
amigos viram-se obrigados a
mudar os planos. "Eu percebi
que não bastava uma veia empreendedora. Era preciso conhecer o setor. Resistiram apenas
os que dominavam a atividade",
diz. Para sair da empreitada, ele
pagou as dívidas com recursos
oriundos da venda de um apartamento que possuía.
O fracasso de empreender em
terreno desconhecido conduziu
Braga de volta ao seu ramo de
origem, em que se reergueu rapidamente. Em 1987, já não estava mais na Randon. 0 talento para negociar e criar relações o fez
chegar a supervisor nacional de
vendas na FNV, fabricante de carretas pertencente ao grupo Engesa, que depois foi vendida à
Ioschpe-Maxion. Porém, mais
uma vez, Braga desafiou a zona

de conforto. Em um voo na ponte aérea Rio-São Paulo, encontrou
um colega que na ocasião era diretor da Metalúrgica Paulista, fábrica paranaense de baús de carga para caminhões. Na conversa,
Braga soube que a empresa desejava ampliar as vendas de sua distribuidora em São Paulo. Logo
veio a proposta: ele assumiria a
gerência da filial e teria parte do
seu salário retida em um caixa
para que, depois de um ano, pudesse adquirir a concessão da sucursal. Fechou as portas na Maxion, empresa em que tinha uma
carreira promissora, e partiu para um caminho incerto.

SEM ACOMODAÇAO
Braga deixou a sala com ar-condicionado para trabalhar dentro
de um contêiner na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.
Começou p r o p o s i t a d a m e n t e
com uma equipe de três vendedores sem experiência, pois
pretendia formar os profissionais a seu modo. A meta era chegar à média mensal de 30 baús
vendidos, multiplicando por
seis a quantidade de costume.
Em um mês já cumpria o,combinado. Segundo ele, o rápido
sucesso não foi fruto de um milagre. "Quando cheguei, o pessoal estava acomodado com a
quantidade vendida. Apenas
tracei um objetivo claro, mostrei que era possível e conseguimos", afirma.
A Metalúrgica Paulista, porém,
não comportou a disparada no
volume de vendas e teve de se
desfazer da filial de São Paulo.
Diante da dificuldade, Braga decidiu ficar com as instalações,
nas quais só era possível reformar baús — e não fabricar novos.
Como não dominava a parte técnica, chamou Flávio Santilli, antigo colega na Randon, para tornar-se sócio da Truckvan, nascida
no começo de 1992.
O capital inicial veio de fontes diversas: de Braga, uma lata
com economias em dólar e a reserva do salário na metalúrgica.

"O Flávio vendeu um telefona
— que era um bem precioso na
época — e ainda pegou US$ 1
mil emprestado com o sogro. Financiamos o resto em 15 anos",
ele se recorda. Santilli afirma
que, no total, cada sócio investiu o equivalente a R$ 3 mil para iniciar as operações.
Braga e Santilli enfrentaram
dificuldades no início. "Lembrei-me do trauma da confecção, mas não desisti", diz. Com
poucos recursos para remune-

rar funcionários e fornecedores, a dupla chegou a vender
uma filmadora para manter os
compromissos em dia. "Jamais
atrasamos um pagamento",
afirma Santilli — que também
é padrinho de casamento e vizinho de parede de Braga.
De pasta na mão, o ex-officeboy continuou a fazer amigos e
clientes. As vendas, em consequência, subiram até que, em
1997, com o início da estabilização derivada do Plano Real, os

traços amadores e paternalistas do setor vieram à tona. "A
maioria tinha ganhos artificiais
em cima da inflação e do baixo
controle fiscal", diz Braga. Com
isso, muitas empresas faliram,
o que abriu uma oportunidade
para a Truckvan finalmente
produzir baús. "Investir em
máquinas não doeu muito. Foi
apenas mais uma dificuldade.
Soubemos aproveitar a chance
em um tempo repleto de solavancos", avalia. Desde então, a

Truckvan passou a fabricar com
tecnologia própria baús de alumínio e módulos especiais —
carrocerias feitas sob encomenda, como as de escolas itinerantes ou c a r r e t a s p a r a shows.
"Produzimos cerca de 300 baús
por mês. Já os módulos especiais
têm demanda volátil, m a s podem custar de R$ 100 mil a R$ 1
milhão", afirma Santilli.
Hoje, a Truckvan é uma das empresas de maior destaque no setor. Emprega 170 funcionários em
duas unidades e registrou, em
2009, um faturamento de R$ 25
milhões. Braga afirma que o principal desafio da administração
não é a margem, mas a gestão de

pessoas: "Precisamos muito de
talentos. Dominar a tecnologia e
ter profissionais preparados é
fundamental".

CONSTRUIR VINCULOS
Casado e pai de três filhos, Braga já pensou em diminuir o ritmo do expediente diário, que começa entre 8h30 e 9h. Porém, a
chegada do caçula, João — hoje
com dois anos —, renovou suas
energias. "Hoje eu não penso em
parar tão cedo", diz. Férias, apenas de uma semana. Ele não consegue ficar longe da fábrica por
muito tempo. Prestes a completar 47 anos, Braga acredita que

sua principal habilidade sempre
foi a de construir vínculos. "Nunca brigamos por motivo algum.
Todas as manhãs nos damos um
abraço, costume de todos que
trabalham por aqui", diz, orgulhoso, o sócio Santilli. Ao ser
questionado sobre a existencia
de algum desafeto de Braga em
meio a tantos elogios, ele desconversa: "Sempre há um ou outro, mas eu não conheço".
Este traço é confirmado também pelos funcionários. Há 17
anos na empresa, Silvio Silva é
responsável pela área de reformas
e vê em Braga uma referência:
"Ele é próximo, preocupa-se com
os problemas pessoais". A concorrência demonstra respeito por
sua trajetória. Ismael Carvalho,
diretor da Facchini — uma das gigantes do setor —, ressalta o senso de oportunidade de Alcides:
"Ele aproveitou uma chance que
hoje seria mais difícil de perceber,
pois o mercado está bem mais
pulverizado atualmente".
Mesmo com o sucesso, Braga
não se esquece do passado. Até
hoje mantém contato com os amigos de infância. Alguns, inclusive,
trabalham na Truckvan. "Minha
origem me ajudou a ser íntegro.
Devo o que tenho às relações que
criei. Consegui mudar o meu destino", diz, interrompendo a entrevista por alguns minutos para
atender ao telefonema da esposa,
Ivani, que conhece há 29 anos.
Hoje, a Truckvan tem clientes
como Volkswagen, MercedesBenz, Vale do Rio Doce e CSN.
O próximo desafio, previsto para 2011, é consolidar a empresa
como líder na fabricação de baús
para caminhões no segmento de
pequeno e médio portes. Atualmente, o mercado de carretas é
dominado por grandes empresas, como Randon e Facchini.
Outra meta é ampliar a liderança
em módulos especiais. Para ele
não há segredo quando se trata
de conquistar mercado. Seu lema
é simples: "Não podemos ter exclientes". Braga pode não ter gostado de brincar, mas nunca parou de fazer amigos.

Fonte: Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 261, p. 22-27, out. 2010.

