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Com criatividade, a aposta 
em um novo negócio

Dá pra sentir de longe o cheiro de 
churrasquinho que vem da esquina da 
Avenida Nestor Frederico Henn com a 
rua Thomaz Gonzaga, em Vera Cruz. 
É lá que há duas semanas, Ademir An-
dré Grade, 38 anos, vende espetinhos 
de carne. Para quem ao longo de 12 
anos trabalhou em obras, na plantação 
de tabaco e nas fábricas de fumo e me-
talurgia, hoje, a nova atividade é uma 
forma de se reinventar no mercado de 
trabalho.

Há cerca de um mês, enquanto 
conversava com a esposa, Cláudia 
Regina de Assis, 47 anos, e pensava 
em alternativas para complementar a 
renda familiar, Ademir teve a ideia de 
investir em um negócio novo, diferente 
do que já havia feito. “Eu sabia assar 
aquele churrasco de fim de semana, 
mas não carne no espetinho. Aí, aos 
poucos, fui aprendendo a técnica de 

assar e a temperar. Cheguei a queimar 
alguns, mas hoje faço o churrasquinho 
ao gosto do cliente, no ponto ou mal 
passado”, conta. Nesse pouco tempo 
de atividade, o negócio já conquistou 
uma clientela fiel. Aos poucos, lojistas 
e taxistas que trabalham no entorno, 
além de vendedores das ruas e pessoas 
que passam pelo local escolhem entre 
as opções de carne de porco, gado e 
coração de galinha. “Aprovo cem por 
cento os espetinhos. Sempre que dá ve-
nho buscar o meu”, revela o vendedor 
de Tri Legal, Antônio Nery. 

Cada espetinho é preparado e tem-
perado por Ademir na noite anterior 
e colocado no congelador. No dia 
seguinte, ele pedala até o ponto de ven-
das, puxando com a bicicleta uma es-
trutura que conta com compartimento 
para guardar os espetinhos, o carvão, 
os guardanapos e os palitos, além de 
uma pequena churrasqueira, na parte 
de trás. Por dia, chega a vender de 40 
a 50 churrasquinhos. “Dá para tirar 
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Clientela pode escolher entre os espetinhos de gado, porco e coração 

A estrutura móvel, puxada por uma bicicleta, foi construída por Ademir

Nesse tipo de negócio, a mobili-
dade é essencial. De segunda-feira a 
sábado, Ademir circula por diversas 
ruas da cidade. “No início da tarde, 
eu fico por aqui [próximo à antiga 
rodoviária]. Depois pego a saída dos 
colégios e mais a noitinha fico perto 
dos mercados, onde tem bastante 
gente circulando”, revela. Já no fim 
de semana, ele desloca a barraca 
de espetinhos para próximo de um 
mercado, onde a movimentação é 
maior. Para dar conta dessa demanda, 
ele construiu uma estrutura móvel, 
puxada por uma bicicleta. Primeiro, 
deu forma à churrasqueira. Depois, 
construiu um compartimento em 
madeira para guardar os materiais 

e os churrasquinhos, acrescentando 
rodas para movimentá-la. E, ainda, 
planejou uma espécie de tampa que 
se abre e forma uma mesa, servindo 
de apoio aos guardanapos, palitos e 
ao pote de farinha. 

NOVOS PLANOS
Para quem trabalha a céu aberto, o 

vento, o frio, a chuva e o sol forte são 
dificuldades enfrentadas no dia a dia. 
No entanto, para se proteger dessas 
intempéries e melhorar o negócio, 
Ademir está projetando uma nova es-
trutura de venda com cobertura. “Ela 
deve ter um toldo para cobri-la e como 
será maior, ainda estou pensando a 
forma como vou conseguir transportá
-la”, completa o empreendedor.

De lá pra cá, o espetinho circula pela cidade

uma boa renda. Ontem mesmo [na 
segunda-feira], quando já era umas 19 
horas, eu ainda tinha 14 espetinhos e 
achei que não ia conseguir vender. Mas 
aí, um senhor veio até mim e comprou 

todos”, relembra. Nos dias de chuva, 
nos quais não vai às ruas pela falta 
de uma estrutura coberta, ele não se 
acomoda, aproveita para se dedicar a 
consertos em creches da cidade.


