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Comida de rua, sobre rodas, ganha cada vez mais espaço
Caminhão de comida, 
como diz a tradução, 
os empreendimentos 
são oportunidade de 
negócios e opção 
diferente de lanches

Yasmin, formada em gastronomia, prepara os lanches

FOOD TRUCK
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Quem é que nunca 
experimentou as sa-
borosas comidas de 

rua? As delícias que vêm sobre 
rodas, mais conhecidas do 
termo em inglês Food Truck, 
que na tradução quer dizer 
comida de caminhão, vem ga-
nhando espaço e conquistando 
adeptos. Antes, os trailers, que 
eram vistos apenas em grandes 
centros, hoje estão ao alcance 
de todos, inclusive em cidades 
do interior. É o caso de Santa 
Cruz do Sul e Vera Cruz, que 
contam com empreendimen-
tos neste formato.  A tendência 
é que os Food Trucks cada vez 
se evidenciem mais.

Em Santa Cruz do Sul, a 
cada ano surgem mais em-
presários que apostam no 
ramo. Atualmente, são 17 
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towners (denominação utiliza-
da pelo setor de fiscalização), 
conforme o coordenador da 
Unidade Central de Fiscali-
zação Externa (Ucefex), Gui-
lherme Lopes. “Se levarmos 
ao pé da letra a tradução, 
seria caminhão de comida e 
se pesquisarmos a função do 
Food Truck, teria que haver 
uma estrutura completa junto 
ao trailer”, explica. “Como a 
maioria não contém a própria 
energia, rede de água, tem 
outra denominação, embora 
as pessoas conheçam como 
Food Truck”, completa.

Na cidade, os trailers já 
estão fixados em locais es-
tratégicos, pelos quatro can-
tos, principalmente durante 
à noite. Já em Vera Cruz, 
hoje há apenas um trailer, 
que se enquadra como Mi-
croempreendedor Indivi-
dual (MEI). Devido à boa 
aceitação do público, o casal 
Ellen Mueller e Paulo Ricardo 
Machado, bem como o casal 
Guilherme Lemos e Yasmin 
Bohrer, de Santa Cruz, pen-
sam em ampliar os negócios, 
assim como a vera-cruzense 
Vanessa Silveira Blank.

Vanessa conta com o auxílio de uma funcionária e pretende ampliar

Desde 2017, a vera-cru-
zense Vanessa Silveira Blank 
entrou no mundo dos Food 
Trucks. A decisão em em-
preender no ramo veio após 
ficar desempregada no mes-
mo período que o ex-marido. 
“Passamos por uma crise 
financeira muito grande. Não 
sabia mais o que fazer. Até 
que num momento, uma lu-
zinha brilhou”, recorda.

Todos diziam a Vanessa 
que o negócio não daria certo, 
pois se até então não havia 
nenhum truck na cidade, 
por que ela acharia que daria 
certo? Mesmo assim a em-
preendedora resolver arriscar. 
Se endividou ainda mais e 
alugou o seu truck, que leva o 
nome de MCDogs.  Apesar do 
receio, Vanessa não via outra 
alternativa se não arriscar. 

“Graças a Deus tivemos uma 
boa aceitação. Tenho clientes 
que inclusive vêm de Santa 
Cruz, pois dizem ser o melhor 
lanche”, alegra-se.

O trabalho de segunda a 
segunda é motivo de orgulho 
e sorriso no rosto de Vanes-
sa, que neste ano conseguiu 
encomendar e comprar o 
próprio trailer. Após quitar 
as dívidas, hoje a empresária 
pensa em investir para am-
pliar o negócio que deu certo. 
“Pretendemos ampliar para o 
fim de ano, como está dando 
um bom retorno. Estou feliz 
por estar deixando de alugar 
e a partir de janeiro será o meu 
espaço. Uma estrutura nova”, 
comemora.

Hoje, como MEI, Vanessa 
tem planos de se tornar uma 
microempresa assim que o 

O casal Ellen Mueller e 
Paulo Ricardo Machado po-
dem dizer que foram pionei-
ros no empreendimento sobre 
rodas em Santa Cruz.  Desde 
2017 instalados na Praça da 
Pasqualini, o casal  criou a 
Waffler Burger em 2015. El-
len recorda que o truck foi 
inaugurado na Oktoberfest 
daquele ano. “Depois da 
Oktober, estacionamos na 
Praça da Pasqualini, alguns 
dias depois eram dois trucks”, 
recorda. Surgindo a ideia de 
fazer o Food Park.

“Percebemos que os trucks 
atraíam a atenção por serem 
diferentes. Na época, não 
havia outros, mas principal-
mente por nosso produto 
ser bem diferente logo teve 
aceitação”, conta.

Inicialmente só comerciali-
zando os produtos aos finais 
de semana, hoje o casal tem o 
ponto fixo, numa localização 
que as pessoas adoram, junto 
a uma praça. “E estamos am-
pliando bastante o cardápio 
e criando o Waffler Burger 
Bar”, adianta. “A ideia é ofe-

recer outras bebidas mais 
elaboradas, drinks e torre de 
chopp, por exemplo”, projeta. 
“Contratamos um mixolo-
gista, especialista em criar 
drinks”, acrescenta.

Além das opções de lanche 
e chopp, na Pasqualini Food 
Park, os clientes podem des-
frutar de boa música ao vivo. 
No verão, nas sextas e domin-
gos  ocorrem as apresentações 
e no inverno é aleatório (em 
dias mais bonitos). O Food 
Park também conta com pet 
friendly (aceita animais).

Pasqualini Food Park é o lugar da família

Food Trucks vêm sendo opção de empreendimento e conquistando freguesia Em Vera Cruz, o único truck

novo trailer chegar. “Quero 
poder gerar mais emprego  
e também atender a deman-

da que é grande”, revela. 
Vanessa não descarta ainda 
a participação futuramente 

em eventos, mas sem deixar 
desestruturado o espaço exis-
tente hoje.

DIVULGAÇÃO

O casal Guilherme Lemos 
e Yasmin Bohrer tinha em 
mente fazer hambúrger. Tes-
taram variedades até chegar 
no resultado que queriam.  
O passo seguinte era definir 
onde o lanche seria comercia-
lizado. Foi então que fizeram 

Truck surge da vontade de fazer hambúrger
pesquisa para verificar o que 
era mais vantajoso e o que 
estava em alta. “Escolhemos 
então o furgão Agrale como 
base para nosso negócio. 
Depois de muitas pesqui-
sas, montamos nosso Food 
Truck”, recorda Guilherme. 
Assim, surgiu a General Bur-
ger, em Santa Cruz do Sul.

“Eu sou um mero amador, 
já minha mulher, Yasmin, 
formada em gastronomia, 
trabalhou em alguns res-
taurantes e a ideia era abrir 
um negócio. Logo veio a 
ideia de um truck. Era um 
investimento que podíamos 
fazer e que teríamos retorno. 
Logo se tornou uma paixão 
e o motivo de abrir todos o 

dias”, conta.
Para o casal, o Food Truck 

ainda tem muito potencial, 
quando os produtos são de 
qualidade e feitos com cari-
nho. “Nos dias mais quentes 
chega a faltar mesas, e feliz-
mente até o verão iremos am-
pliar a quantidade de mesas e 
cadeiras”, projeta Guilherme, 
ao lado de Yasmin.

A fim de fidelizar clientes 
e atrair novos, a General 
Burger terá em breve novo 
cardápio. Mas sem deixar de 
lado o atual, que conta com 
diferentes hambúrgueres 
artesanais e porções para 
acompanhar. A procura é 
tanta que há ainda o serviço 
de tele-entrega.


