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Food Trucks: empreendedorismo e diversificação 

Categoria: Políticas Públicas p/ Desenvolv. Pequenos Negócios 
 
1) Quantidade de pequenos negócios beneficiados 
 

 
 

2) Setores econômicos beneficiados pelo projeto * 

 

☒ Administração pública, defesa e seguridade social 

☐ Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 

☐ Agricultura familiar e produtor rural pessoa física 

☐ Agroindústria 

☐ Agroecologia 

☐ Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 

☒ Alojamento e alimentação 

☒ Arte, cultura, esporte e recreação 

☐ Atividades administrativas e serviços relacionados 

☒ Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

☐ Atividades imobiliárias 

☒ Atividades profissionais, científicas e técnicas 

☒ Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas 

☐ Construção 

☐ Cooperativas e associações 

☐ Educação 

☐ Eletricidade e gás 

☒ Empreendimentos de economia solidária 

☐ Indústria de transformação 

☐ Indústria extrativa 

☐ Informação e comunicação 

☐ Organismos internacionais e outras instituições 

☒ Outras atividades de serviços 

☒ Outros setores 

☐ Saúde humana e serviços sociais 

☐ Serviços domésticos 

☒ Transporte, armazenagem e correios 

☐ Turismo rural 

☐ Outro (especifique) 
 

21 



Diversificar as opções de gastronomia e dar oportunidade para o desenvolvimento de 

pequenos negócios do segmento de alimentação comercializados em vias e áreas públicas por 

meio de veículos automotores e similares, popularmente conhecidos por “Food Trucks” - 

cozinhas móveis, de dimensões pequenas sobre rodas e que transportam e vendem alimentos, 

utilizando espaços públicos para estacionar conforme demanda e mediante autorização da 

municipalidade. Essa modalidade de gastronomia é tendência mundial e inova na economia, 

incentivando o empreendedorismo, facilitando acesso a muitos consumidores em buscar os 

Food Trucks como forma de acesso a alimentos mais sofisticados a preços mais acessíveis. 

Com esta iniciativa a municipalidade procurou desenvolver uma política pública que não 

impactasse negativamente na sustentabilidade econômica dos variados segmentos de 

alimentação já instalados no município, tais como: pontos fixos (bares e restaurantes), 

vendedores ambulantes, caminhões itinerantes, feiras, bancas, dentre outros, além de 

promover o uso democrático e mais adequado do espaço público, aumentar a arrecadação, 

geração de emprego e, consequentemente fomentar o desenvolvimento econômico do 

município. O propósito do projeto é implementar uma política de desenvolvimento que seja 

incorporada a cultura local, e que possa evoluir com o passar dos anos, seguindo um processo 

de melhoria continua, adaptando-se aos novos cenários. Para isso, não limitamos o número de 

autorizações para novos empreendedores e nem os tipos de alimentos a serem 

comercializados, visto que o empreendedor deve analisar o mercado e traçar um plano de 

negócios viável economicamente, dentro das normas sanitárias. 

 
 

3) Recursos / Origens 

 
Fonte do Recurso Valor Financeiro - R$ Valor Econômico - R$ Total - R$ (%) 

0 0,00 0,00 0,00  

0   0,00  

0   0,00  

0   0,00  

Total 0,00 0,00 0,00 Total 

 

4) Aplicações / Despesas 

 
Natureza da 

Despesa 

Recurso 

Financeiro Prefeitura - R$ 

Recurso 

Econômico 

Prefeitura - R$ 

Recurso 

Financeiro 

Parceiros - R$ 

Recurso 

Econômico 

Parceiros - R$ 

Total - 

R$ 

(%) 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

       

       

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 

 

5) Objetivos e metas do projeto * 
 



 
 

6) Surgimento da ideia para o desenvolvimento do projeto 

 
Quando se preparava para concorrer ao pleito eleitoral em 2016, o Sr. Prefeito 

Municipal procurou ouvir os diversos setores da sociedade e a partir destas audiências 

públicas foi elaborado o Plano de Desenvolvimento Municipal que foi colocado à 

apreciação e aprovado pela população, e agora na gestão 2017/2020 está sendo 

colocado em prática. O Projeto “Food Trucks: Empreendedorismo e Diversificação” é 

uma das iniciativas de fomento aos pequenos negócios no município que tem 

mobilizado um expressivo grupo de empreendedores (família de empreendedores) que 

prestam serviços diferenciados a população na área de gastronomia. Com a 

implantação deste projeto a administração visualiza uma grande oportunidade de 

gerar novos postos de trabalho, renda e inserção social através dessa modalidade que 

é tendência mundial. Com essa iniciativa, a municipalidade estará incentivando a 

inovação e o empreendedorismo, promovendo o uso democrático e adequado do 

espaço público (pois até então somente as 'carrocinhas de cachorro quente’, eram os 

únicos veículos estabelecidos no município para comércio de alimento e não pagavam 

pela ocupação de espaço público), aumentar a arrecadação, e, consequentemente 

fomentar o desenvolvimento econômico do município. Por ser um município de médio 

porte, interior do estado, e com pouco mais de 70 mil habitantes, foram realizados 

alguns eventos com Food Trucks de outros municípios para sensibilizar os 

consumidores e para que os empreendedores tivessem uma relação mais próxima com 

o comércio de alimentos sobre rodas. Essas ações trouxeram um novo olhar sobre a 

comida de rua, com uma gastronomia diversificada a preços mais acessíveis, visto que 

esse tipo de atividade só era encontrada em cidades metropolitanas. Devido a 

demanda e visto que nenhum município do interior de estado possuía legislação 

específica para regulamentar essa atividade, Venâncio Aires inspirou-se em capitais de 

outros estados para incentivar os pequenos negócios. 

Para evitar a poluição visual, dificuldade na trafegabilidade urbana e a concorrência 

extrema, aplicamos regras com delimitação de metragem entre os estabelecimentos 

alimentícios, assim como escolas, feiras e unidades de saúde. 



Tomando como base o Plano de Desenvolvimento Municipal, foram realizadas reuniões 

envolvendo diversos setores da administração municipal, com a finalidade de identificar os 

pontos positivos e negativos da iniciativa, bem como revisar a legislação vigente 

identificando pontos de estrangulamento, para posteriormente elaborar um Projeto de Lei 

de acordo com a realidade do município, prevendo medidas que não impactasse 

negativamente nos outros empreendimentos existentes do segmento da gastronomia, tais 

como bares e restaurantes, entre outros. O processo de sensibilização dos envolvidos foi 

ponto chave para o sucesso, pois precisávamos inserir gradativamente uma nova cultura, 

quebrando paradigmas, como de que um novo concorrente sempre é visto como ameaça 

aos demais empreendedores e não como uma oportunidade de inclusão no mercado, bem 

como atuação saudável de disputa e livre comércio, instigando a diversificação, 

melhorando qualidade, atendimento e ofertando novos produtos e serviços à população. 

Para elaborar a nova legislação, foi criada uma comissão de estudos que analisou o cenário 

local, manteve contato com outros municípios brasileiros que já possuíam regulamentação 

e transformou este compilado em Lei de acordo com as características locais. Esse trabalho 

foi pioneiro no interior do estado, tanto por ser um dos primeiros município de interior a 

regulamentar, mas também pela forma que foi conduzida, aglutinando empreendedores e 

potenciais investidores no setor, indústrias de máquinas e equipamentos e a articulação 

interna da equipe da prefeitura, e posteriormente os vereadores com a aprovação da Lei. 

 

7) Resumo da situação antes da implantação do projeto(cenário anterior) * 

 
Venâncio Aires é polo central entre os Vales do Taquari e Rio Pardo. Localizada a 130 km de 

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tem uma área de 772,2 quilômetros quadrados e é 

margeada por acessos asfálticos por meio da RSC-287 e RSC-453, duas das mais importantes 

rodovias do estado. Conhecida como a Capital Nacional do Chimarrão, Venâncio Aires possui 

população estimada pelo censo IBGE 2017 em 70.481 habitantes, sendo destes, 63% de 

população urbana. É importante facilitador do desenvolvimento local e regional, possuindo 

grande potencial industrial, ocupando a 26ª posição em arrecadação de ICMS e o 7º lugar 

em exportações no Estado. Apesar de todos estes atributos, o Código de Posturas, Lei 

Municipal nº 2.534, de 29/12/1998, estava muito defasado e não contemplava a atividade 

de Food Trucks, deixando o mercado restrito apenas a sete (07) empreendedores que 

atuavam com as famosas 'carrocinhas de cachorro-quente'. A legislação vigente, mesmo que 

de maneira inconstitucional, restringia o número de ambulantes de alimentação, 1 licença a 

cada 5 mil habitantes do perímetro urbano. Essa restrição, como consequência, além de 

barrar a entrada de novos empreendedores, restringia a diversificação da gastronomia do 

município, limitada ao comércio de cachorros-quentes, o que levava os investimentos à 

outros municípios. Ela limitava o número de usuários mas não estabelecia padrões de 

qualidade nos serviços nem condições de higiene e sanidade dos empreendimentos, bem 

como uma contrapartida para os entes públicos e população. 
 
 
 
 

8) Solução proposta * 
 



O município aprovou a Lei Geral Municipal n° 4.542 em 24 de Novembro de 2009 e com o 

apoio do SEBRAE/RS e em parceria com entidades representativas iniciaram um programa 

pela melhoria dos negócios das MPEs de Venâncio Aires. Criou a Sala do Empreendedor: 

espaço físico inaugurado no dia 12 de dezembro de 2011, no qual a Prefeitura, em parceria 

com instituições locais, oferece ao empreendedor informações, orientações, capacitações e 

serviços que garantem a sustentabilidade dos empreendimentos. O espaço ajuda, ainda, a 

disseminar o desenvolvimento empresarial, por meio do incentivo ao empreendedorismo e 

da facilitação da abertura de empresas. São disponibilizados serviços com relação à abertura 

de empresas, registro junto a Junta Comercial e encaminhamento para escritórios de 

contabilidade; estudos prévios de acordo com o plano diretor do município no quesito 

zoneamento, a partir de regras de vigilância sanitária e meio ambiente, dependendo do caso, 

com o objetivo de certificar-se de que a atividade é permitida no local desejado; 

encaminhamento de estudo de viabilidade para a Prefeitura e acompanhamento do processo 

até o final; registros e regularizações do Empreendedor Individual (EI); impressões dos 

Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) aos EIs; impressão dos Alvarás 

Municipais; autorizações para a impressão de bloco de notas fiscais nas gráficas; 

encaminhamento sobre microcrédito para as instituições financeiras; e inscrições nos Cursos 

de Qualificação do município. 

 

 

9) A prefeitura implementou efetivamente políticas públicas com foco na promoção do 

desenvolvimento dos pequenos negócios? 

 

✖ Sim 

◯ Não 

 
9.1) Como o tratamento diferenciado para os pequenos negócios é tratado no Plano de Governo 

Municipal? 
 



Implantação da Sala do Empreendedor: espaço físico inaugurado no dia 12 de dezembro de 

2011, no qual a Prefeitura, em parceria com instituições locais, oferece ao empreendedor 

informações, orientações, capacitações e serviços que garantem a sustentabilidade dos 

empreendimentos foi uma das grandes iniciativas da municipalidade no sentido de 

disponibilizar espaço e ambiente adequado ao empreendedorismo local. O espaço ajuda a 

disseminar o desenvolvimento empresarial, por meio do incentivo ao empreendedorismo e 

da facilitação da abertura de empresas. No ano de 2018 a administração municipal lançou o 

Programa Municipal de Microcrédito e Economia Solidária, que visa incentivar os pequenos 

empreendimentos formais ou informais, disponibilizando a concessão de microcrédito 

produtivo e orientado de forma ágil, acessível e adequado aos empreendedores, auxiliando-

os na sustentabilidade, manutenção e criação de postos de trabalho e geração de renda, no 

âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO. 

 

9.2) Descreva programas, benefícios e estímulos concedidos pela prefeitura para a formalização, 

desenvolvimento e competitividade dos pequenos negócios. 
 



O processo de sensibilização com dos órgãos municipais é de fundamental importância para o 

tratamento diferenciados dos pequenos negócios. Os Atores do Desenvolvimento do município 

realizam ações contínuas para estreitar relações com os empresários, e os Fiscais Fazendários 

(Posturas e Tributos) realizam um trabalho de caráter educativo com os empreendedores, e 

não arrecadatório. Um dos principais órgãos que auxilia o município para desenvolver as 

políticas públicas e trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a 

competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos de micro e pequeno porte é o 

SEBRAE, que é um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento. 

A criação de um espaço adequado e em condições para estimular e fomentar o 

empreendedorismo local sempre foi o maior propósito da administração municipal. Assim em 

2017 criou e implantou a Sala do Empreendedor no prédio principal da Prefeitura. Esta ação 

elevou o número de atendimentos em 60%, agilizando o encaminhamento dos documentos e 

andamento dos processos. Em 2017, das 532 empresas abertas no município, 269 foram 

microempreendedores individuais que na sua grande maioria atuavam de maneira informal e 

a margem da lei. Este processo de formalização tem como propósito combater a 

informalidade e incluir os novos empresários de forma organizada no mercado. Em encontros 

realizados junto as entidades de classe são mencionados com frequências estas iniciativas, 

seus resultados positivos e motivadores para o empreendedorismo local. 

9.3) Os órgãos públicos adotam o tratamento diferenciado para os pequenos negócios, conforme 

estabelecido no Plano de Governo? Quais órgãos devem ser destacados na implementação das 

políticas para o desenvolvimento dos pequenos negócios? Por que? 
 

 

9.4) Quais foram os impactos e efeitos das políticas públicas municipais no ambiente, na 

competitividade e na sobrevivência dos pequenos negócios? 
 

 

10) A prefeitura disponibiliza estrutura específica para o atendimento aos pequenos negócios? 



No ano de 2017 a Administração Municipal trouxe a Sala do Empreendedor para o prédio 

principal da Prefeitura. Esta ação elevou o número de atendimentos em 60%, agilizando o 

encaminhamento dos documentos e andamento dos processos. Em 2017, das 532 empresas 

abertas no município, 269 foram microempreendedores individuais. Além disso, mantém dois 

servidores treinados para realizar um atendimento especializado e equipamentos mínimos 

necessários para facilitar e agilizar estes atendimento. Espaço físico, pessoal, equipamentos e 

boa divulgação junto aos empreendedores locais. 

Sala do Empreendedor: espaço físico inaugurado no dia 12 de dezembro de 2011, no qual a 

Prefeitura, em parceria com instituições locais, oferece ao empreendedor informações, 

orientações, capacitações e serviços que garantem a sustentabilidade dos empreendimentos. 

O espaço ajuda, ainda, a disseminar o desenvolvimento empresarial, por meio do incentivo ao 

empreendedorismo e da facilitação da abertura de empresas. São disponibilizados serviços 

com relação à abertura de empresas, registro junto a Junta Comercial e encaminhamento 

para escritórios de contabilidade; estudos prévios de acordo com o plano diretor do município 

no quesito zoneamento, a partir de regras de vigilância sanitária e meio ambiente, 

dependendo do caso, com o objetivo de certificar-se de que a atividade é permitida no local 

desejado; encaminhamento de estudo de viabilidade para a Prefeitura e acompanhamento do 

processo até o final; registros e regularizações do Empreendedor Individual (EI); impressões 

dos Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) aos EIs; impressão dos Alvarás 

Municipais; autorizações para a impressão de bloco de notas fiscais nas gráficas; 

encaminhamento sobre microcrédito para as instituições financeiras; e inscrições nos Cursos 

de Qualificação do município. A maioria destes serviços é realizada na hora, 

desburocratizando os processos. 

✖ Sim 

◯ Não 

 
10.1) Quais são as estruturas / recursos que a prefeitura disponibiliza exclusivamente para o 

atendimento aos pequenos negócios? 
 

 

10.2) Como é o atendimento aos pequenos negócios nas estruturas/espaços específicos? Quais 

demandas podem ser solucionadas? Qual o tempo médio de solução? 
 



Sala do Empreendedor: espaço físico inaugurado no dia 12 de dezembro de 2011, no qual a 

Prefeitura, em parceria com instituições locais, oferece ao empreendedor informações, 

orientações, capacitações e serviços que garantem a sustentabilidade dos empreendimentos. 

O espaço ajuda, ainda, a disseminar o desenvolvimento empresarial, por meio do incentivo ao 

empreendedorismo e da facilitação da abertura de empresas. São disponibilizados serviços 

com relação à abertura de empresas, registro junto a Junta Comercial e encaminhamento para 

escritórios de contabilidade; estudos prévios de acordo com o plano diretor do município no 

quesito zoneamento, a partir de regras de vigilância sanitária e meio ambiente, dependendo 

do caso, com o objetivo de certificar-se de que a atividade é permitida no local desejado; 

encaminhamento de estudo de viabilidade para a Prefeitura e acompanhamento do processo 

até o final; registros e regularizações do Empreendedor Individual (EI); impressões dos 

Documentos de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) aos EIs; impressão dos Alvarás 

Municipais; autorizações para a impressão de bloco de notas fiscais nas gráficas; 

encaminhamento sobre microcrédito para as instituições financeiras; e inscrições nos Cursos 

de Qualificação do município. 

 

10.3) Como é o nível de utilização das estruturas de atendimento exclusivas pelos pequenos 

negócios? Há quanto tempo estas estruturas estão disponíveis? 
 

 

11) Quais são os capítulos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar Federal 

123/2006) que são tratados nas políticas públicas para desenvolvimento e competitividade dos 

pequenos negócios no município? 

 

☒ Capítulo III - Inscrição e baixa 

☒ Capítulo IV - Tributos e contribuições 

☒ Capítulo V - Acesso aos mercados 

☒ Capítulo VII - Fiscalização orientadora 

☒ Capítulo VIII - Associativismo 

☒ Capítulo IX - Estímulo ao crédito e capitalização 

☒ Capítulo X - Estímulo a inovação 

☐ Capítulo XI - Regras civis e empresariais 

☐ Capítulo XII - Acesso a justiça 

☐ Capítulo XIII - Apoio e Representação 

A prefeitura adota legislação mais benéfica para os pequenos negócios do que a Lei Complementar 

123/2006? Qual é o instrumento legal? Quais são os benefícios adicionais? 

 

 

 
 



A Administração Municipal mantém em atividade no mínimo dois servidores como Agentes 

de Desenvolvimento, para que eles possam prestar o suporte necessário, realizar o 

atendimento e orientação adequada aos pequenos negócios. Os Agentes de 

Desenvolvimento assim que nomeados, foram capacitados com os cursos de Agente de 

Desenvolvimento Básico e Agente de Desenvolvimento Avançado do SEBRAE, em Compras 

Governamentais e Redesimples, Elaboração de Projetos para Administração Pública, além 

daqueles de características mais técnicas desenvolvidos através da DPM e IGAM, Porto 

Alegre - RS. 

Os resultados alcançados pelo projeto no curto espaço de tempo são extremamente 

significativos. Em menos de 12 meses da implantação, conseguimos promover o uso 

democrático e mais adequado do espaço público, tivemos aumento na arrecadação do 

município, geração de mais emprego nos empreendimentos e, principalmente, fomento ao 

desenvolvimento econômico e social do município. A regulamentação possibilitou o 

desenvolvimento e diversificação de pequenos negócios no segmento de alimentação 

comercializados em vias e áreas públicas por meio de veículos automotores e similares, 

popularmente conhecidos por “Food Trucks”. Antes da regulamentação existiam apenas 7 

empreendedores que comercializavam cachorro-quente em 'carrocinhas', e hoje, temos 18 

pontos ocupados por Food Trucks, ou seja, quase triplicando o número de empreendimentos 

na atividade. Além de fomentar o empreendedorismo por meio da geração de emprego e 

renda, diversificamos a gastronomia. Hoje o município dispõe de trailers e Food Trucks de 

hambúrgueres, pizzas, espetinho gourmet, sanduíches, churros, crepes, pasteis, entre outros, 

além dos tradicionais cachorros-quentes. Além do comércio de alimentos, outro setor 

impactado foi à indústria. O projeto deu tanta visibilidade ao setor, que uma empresa iniciou 

as atividades no município produzindo Trailers e Food Trucks completos, desde o chassi, até 

cozinha projetada de acordo com as normas sanitárias. Esta empresa focou nesse mercado 

em expansão e hoje participa de feiras nacionais e comercializa seus produtos personalizados 

para o Brasil inteiro. 

12) A prefeitura capacita os seus servidores sobre a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, sobre 

o atendimento e orientação aos pequenos negócios, sobre as políticas públicas municipais para o 

desenvolvimento dos pequenos negócios? Como é feita esta capacitação? Qual a periodicidade e 

a carga horária médias? 
 

 

13) Resultados alcançados pelo projeto * 
 



A sensibilização dos empreendedores e empresários por meio de eventos do gênero com 

empresas de fora do município foi de fundamental importância para dar visibilidade ao 

segmento e para quebra de paradigmas. Conseguimos mostrar que todos os segmentos de 

alimentação, desde bares e restaurantes já estabelecidos, carrocinhas de cachorro-quente e 

novos Food Trucks tinham mercado no município, e isso fomentou a concorrência sadia, devido 

a melhoria do atendimento nos estabelecimentos e a busca pela melhoria e diversificação dos 

produtos. 

 

 

14) Principais etapas do projeto (cronograma) 

 
Etapa Prazo de execução 

Nomeação de Comissão de Estudos da Regulamentação Março de 2017 

Benchmarking com outros municípios já regulamentados Abril de 2017 

Primeira reunião da Comissão de Estudos Abril de 2017 

Segunda, Terceira e Quarta reunião da Comissão de Estudos Maio de 2017 

Apresentação do Projeto de Lei para Vereadores e lideranças do município Maio de 2017 

Audiência Pública para sensibilização da comunidade e explanação do Projeto de Lei Junho de 2017 

Votação unânime e favorável do Projeto de Lei na Câmara de Vereadores Julho de 2017 

Sanção da legislação e decreto regulamentador pelo Executivo Municipal Julho de 2017 

 

15) Principais desafios enfrentados e/ou superados (nível de dificuldade) * 
 



 

16) Parcerias realizadas para o desenvolvimento do projeto 
 

 

17) Relação entre recursos previstos e resultados alcançados (custo/benefício) 
 

 

18) Expectativas para a continuidade e evolução do projeto * 

Destacamos principalmente a parceria entre os servidores da Administração Municipal. 

O projeto foi coordenado por um Agente de Desenvolvimento da Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e a Comissão de Estudos foi composta 

também por membros das Secretarias da Fazenda, Administração, Planejamento, 

Procuradoria Jurídica, Departamento de Trânsito e Vigilância Sanitária. Para o bom 

andamento e agilidade no projeto, a sinergia em equipe e sensibilização de stakeholders 

de extrema importância. 

Não foram utilizados recursos públicos para execução desse projeto, somente 

esforço técnico dos servidores para elaboração da legislação e posterior 

operacionalização. Pelo contrário, com a execução do projeto, o município de 

Venâncio Aires aumentou sua arrecadação na média de R$ 80 mil ao ano, referente 

ao pagamento mensal, a título de ocupação de em áreas, vias e logradouros públicos 

pelos empreendedores, algo que anteriormente não era cobrado. 



 
 

19) Comentários finais 
 

 

20) Relato dos Beneficiados pelo projeto - Selecione a quantidade dos relatos apresentados 

 
◯ 1 

✖ 2 

◯ 3 

◯ 4 

A iniciativa é inovadora no município e no interior do estado do Rio Grande do Sul. 

Mesmo após um ano de sanção da legislação e repercussão do projeto (mais de 30 

municípios do estado e alguns de fora entraram em contato para solicitar informações 

da Lei), não temos conhecimento de município de interior que regulamentou essa 

atividade. Devido ao segmento de comida de rua ser muito dinâmico, a administração 

está estudando algumas modificações na legislação para melhor atender aos 

empreendedores, como placas de trânsito e sinalização com vagas exclusivas e 

específicas para estes, porém, no primeiro momento precisávamos vencer as barreiras 

de entrada e dar visibilidade ao setor, e com isso diversificar as opções de gastronomia e 

dar oportunidade para o desenvolvimento de pequenos negócios. Já realizamos eventos 

municipais de Food Trucks e a adesão local vem aumentando gradativamente. 

O Projeto “Food Trucks: Empreendedorismo e Diversificação” é uma das iniciativas de 

fomento aos pequenos negócios no município que tem mobilizado um expressivo grupo 

de empreendedores que prestam serviços diferenciados a população na área de 

gastronomia. Com a implantação deste projeto a administração visualiza uma grande 

oportunidade de gerar novos postos de trabalho, renda e inserção social através dessa 

modalidade que é tendência mundial. O propósito do projeto é implementar uma política 

de desenvolvimento que seja incorporada a cultura local, e que possa evoluir com o 

passar dos anos, seguindo um processo de melhoria continua, adaptando-se aos novos 

cenários. 



Benhur Barcellos 

◯ 5 

◯ Nenhum 

20.1) Beneficiado 

Nome 

 
 
 
 

Telefone / email 

 

Função 

 

Relato 

 

 
 

21) Equipe responsável pelo projeto 

 
Nome Telefone / email Função 

Marcos Daniel Hüttmann 51991412523 Coordenador Técnico / Agente de Desenvolvimento 
   

   

 
 

✓ Li e concordo com o termo de uso. 
 
 

 

Giovane Wickert 

18/07/2018 

5199731-9558 

Cheff - Garage Hamburgueria Tradicional 

A legislação possibilitou o meu investimento no meu negócio de Food Truck, visto 

que antes não tinha essa possibilidade. Não era meu plano inicial de 

investimento, porém como surgiu essa possibilidade, resolvi investir nesse novo 

nicho de mercado, pois com o capital que eu tinha, não conseguiria montar um 

negócio maior dentro do segmento da gastronomia. Devido essa lei eu não 

precisei aderir nenhum financiamento, consegui empreender com meus próprios 

recursos. 


