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RESUMO 

Esse plano de negócio demonstra a viabilidade de um negócio tipo food 
truck, validando a possibilidade de abertura do negócio mostrando que há 
possibilidade de mudança de carreira profissional, estabelecendo um prazo de três 
anos. 

 

Palavras-chave: Plano de Negócios, Food truck, hambúrguer artesanal. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Motivado pelo prazer de cozinhar e pela necessidade de desenvolver um 

plano B para minha carreira profissional, decidi fazer esse plano de negócio. 

As modificações no estilo de vida – devido ao dinamismo da rotina diária, à 

urbanização, à industrialização e, principalmente, à intensificação do trabalho 

feminino – se refletem, entre outros fatores, no modo de comer das pessoas, 

causando alterações evidentes nos hábitos alimentares das famílias brasileiras nas 

ultimas décadas. O curto período de tempo que as pessoas têm para preparar seus 

alimentos, principalmente em cidades desenvolvidas, tem abreviado o ritual 

alimentar, fazendo com que optem por soluções que se adaptem à restrição de 

tempo, tais como alimentos pré-cozidos, congelados, enlatados, entregues em 

domicilio, drive thru e fast food. Isso evidencia a ascensão de novas práticas 

alimentares, de consumo imediato, que se destacam por sua praticidade, 

funcionalidade e mobilidade, em detrimento da alimentação tradicional. 

Já estão saturados e conhecidos os restaurantes que adotam o sistema de 

refeição rápida, sendo assim, vieram justamente suprir essa necessidade de 

agilidade do cidadão moderno, uma vez que produzem uma refeição em apenas 

alguns minutos. Assim como os restaurantes que vendem hambúrgueres, 

pastelarias também se enquadram neste tipo de restaurante; buscando a agilidade 

de um fast food somado a grande tendência mundial difundida pela cultura 

americana, os food trucks estão cada dia mais presentes, ganhando seu espaço nas 

ruas, feiras de gastronomia, feiras culturais, onde tem concentração de pessoas que 

buscam experiências diferenciadas, tem publico e clientes potencias para o negócio. 

A atividade é fonte de renda de muitas famílias. Os trabalhadores deste 

ramo já representam ao redor de 2% da população. 

Embora seja atividade antiga, os modelos de venda de comida de rua 

começaram a inovar a partir da primeira década do século 21, com a modalidade de 

comércio em Food Truck. 

No Brasil, com a globalização e a facilidade de viagens, muitos empresários 

viram a possibilidade de empreender e expandir seus negócios ou abrir um primeiro 

restaurante num modelo diferente, com contato direto com o público, de baixo custo, 

sem a necessidade de adquirir ponto comercial ou outros encargos. 
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Essa tendência virou moda e incentivou o empreendedorismo, pois muitos 

consumidores passaram a buscar os caminhões como forma de acesso a alimentos 

mais sofisticados e a preços acessíveis. 

Pode-se definir Food Truck como uma cozinha móvel, de dimensões 

pequenas, sobre rodas que transporta e vende alimentos, de forma itinerante. 

A infraestrutura necessária para montar um Food Truck deve ser planejada 

para poder atender às necessidades de preparação e comercialização dos 

alimentos, segundo às exigências da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) municipal e estadual, Prefeitura, Denatran (Departamento Nacional de 

Trânsito e Detran (Departamento Estadual de Trânsito) e Inmetro (Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).   

A maioria dos veículos é formada por trailers, furgões, camionetes ou 

caminhões adaptados. Os modelos e o custo para se adequar às diversas 

legislações variam bastante. 

 

Esse Plano de Negócio trata-se de um projeto pessoal de vida. Através de 

plano de negócio posso perceber que é possível mudar de ramo profissional e 

trabalhar em algo que hoje é um dos meus prazeres, a cozinha. 

A empresa Burguer Truck é economicamente viável, tem seu pay back em 

1,4 anos, e uma rentabilidade de 13% após esse período, TIR de 108%, junto ao seu 

fluxo de caixa, conforme demonstrado na figura 1.  

O plano tem como objetivo principal provar a viabilidade dessa mudança, a 

qual poderá ocorrer nos próximos três anos, por isso muitos detalhes da empresa 

em si ainda não são possíveis pré-determinar, porém com as informações e dados 

aqui apresentado, conseguirei medir a viabilidade desse projeto. 

Ao final desse projeto, a decisão de executar ou não esse plano de negócio, 

será tomada ao longo dos próximos 3 anos com base nos fatores pessoais e 

profissionais.  
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FIGURA 1 – FLUXO DE CAIXA E INDICADORES FINANCEIROS  
FONTE: O autor (2016)  

 

Este trabalho será um estudo de caso voltado para um food truck de 

hambúrguer artesanal. Como forma de compreender o mercado, o grupo se 

utilizará de pesquisas bibliográficas. Em seguida será elaborado um estudo de 

viabilidade utilizando a metodologia de plano de negócio. 

O plano de gestão é a etapa inicial da elaboração do plano de negócio. Por 

meio dele é possível entender o contexto estratégico do negócio a partir da análise 

de fatores culturais, ambientais, mercadológicos, geográficos, políticos, sociais e 

tecnológicos (Análise CAMGPEST), Modelo de Negócio Canvas, Cinco Forças de 

Porter, Matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT), Fatores 

Críticos de Sucesso e Segmentação de Mercado. Tais ferramentas propiciam uma 

visão externa do ambiente na qual o negócio está inserido. 

 

 

 

2  O NEGÓCIO 

A empresa Burguer Truck é fruto de um sonho, sonho esse que nasceu da 

minha paixão pela gastronomia. Desde muito cedo, aproximadamente com 12 anos 

de idade eu já cozinhava com meus pais. Depois de mais de 11 anos atuando no 

setor financeiro, e depois de muitos amigos me perguntarem o porquê que eu não 

abria um restaurante em lugar de trabalhar no banco, decidi dar início a uma 

mudança em minha vida. 
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Sempre gostei de cozinhar, de comer na rua e de viajar. Aproveitando esses 

meus prazeres e minha experiência adquirida ao longo dos meus 30 anos de idade, 

decidi construir um plano para dentro dos próximos três anos poder mudar de 

profissão.  

A proposta deste estudo é criar um food truck diferenciado que possua uma 

marca forte em hambúrgueres gourmet, saudáveis e de qualidade. Busca-se atingir 

o mercado consumidor não só pelo valor agregado que esta comida oferecerá, mas 

também pela experiência associada a este tipo de alimentação fora de casa. 

Esse plano de mudança tem três fases distintas, dividida em: criar reserva 

de capital, capacitação técnica, e início da empresa. 

 

2.1  MISSÃO 

 

Produzir e comercializar, sobre rodas, refeições com produtos de alta 

qualidade, proporcionando aos nossos clientes uma experiência única e prazerosa 

de alimentação. 

 

2.2  VISÃO 

 

Ser reconhecido como um dos melhores food trucks do Paraná por nossa 

qualidade, sabor e atendimento diferenciado. 

 

2.3  VALORES 

 

 Qualidade 

 Sabor 

 Atendimento diferenciado 

 Higiene 

 

2.4  MODELO DE NEGÓCIO CANVAS 

 

O modelo de negócio Canvas é uma ferramenta elaborada por Alexander 

Osterwalder (2010) que descreve as principais funções de uma empresa em um 

mapa visual. A grande vantagem da ferramenta é que ela traz uma boa 



16 

 

 

visualização, é simples, aplicável e permite flexibilidade para o modelo de negócio. 

A partir do modelo de negócio Canvas (FIGURA 2) é possível obter insumos 

importantes para a elaboração do Plano de Negócio do empreendimento em 

questão. 

 

 

FIGURA 2 – QUADRO MODELO DE NEGÓCIOS CANVAS  
FONTE: Adaptado de Sebrae (2016c) 

 

Pode-se concluir através do modelo de negócio Canvas alguns pontos: 

 O relacionamento e parceria com os fornecedores é um ponto chave 

para o negócio e influencia diretamente na estrutura de custos; 

 Investimentos em marketing e propaganda em redes sociais é 

elemento fundamental para exposição da marca e impacta no relacionamento com 

o cliente; 

 Seguir elementos que estão dentro da proposta de valor da marca, 

como fornecimento de comida orgânica acessível, cardápio atrativo e alimentos 

saudáveis é necessário para que possamos atingir o público alvo; 

 Os canais de acesso aos clientes estão diretamente ligados à 

proposta de valor da marca. 

 

2.5  EMPREENDEDORISMO 

 

Empreender tem sido a trajetória escolhida por diversos profissionais. 
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Recém formados, aposentados, desempregados e empregados que resolvem 

empreender por conta própria (SALIM et al., 2004). 

Mas, afinal, o que significa empreendedorismo? Segundo Dolabela (1999, p. 

43):  

 

Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra 
entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos ao 
empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, seu 
universo de atuação.  
 

 

Uma vez que o empreendedorismo estuda temas relativos ao 

empreendedor, apresenta-se, a seguir, sua definição, segundo Dolabela (1999, 

p.44): 

 

O empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão, mas não só. 
Deve saber persuadir terceiros, sócios, colaboradores, investidores, 
convencê-los de que sua visão poderá levar a todos a uma situação 
confortável no futuro. Além de energia e perseverança, uma grande dose 
de paixão é necessária para construir algo a partir do nada e continuar em 
frente, apesar de obstáculos, armadilhas e da solidão. O empreendedor é 
alguém que acredita que pode colocar a sorte a seu favor, por entender 
que ela é produto do trabalho duro. 

 

Não existe ainda, comprovado cientificamente, um perfil psicológico do 

empreendedor. Segundo Dolabela, (1999, p. 49):  

 

[...] o perfil do empreendedor certamente será diferente em função do 
tempo que está no mercado. Também influem a experiência de trabalho, a 
região de origem, o nível de educação, a religião, a cultura familiar. 
 

 

O que é demonstrado em diversas pesquisas empíricas, segundo Salim et 

al. (2004, p. 3) é “a existência de um conjunto de atitudes comuns aos 

empreendedores de sucesso, que permite concluir que há atitudes empreendedoras 

e não propriamente um perfil empreendedor”. 

Como atitudes empreendedoras, Salim et al. (2004, p. 5-6) consideram: 

assumir riscos, identificar oportunidades, conhecimento sobre o ramo de negócio, 

organização, capacidade de tomar decisões, liderança, dinamismo, independência, 

otimismo e tino empresarial. 

Para Dolabela (1999, p. 45), um dos principais atributos do empreendedor é 

“identificar oportunidades, agarrá-las e buscar recursos para transformá-las em 
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negócio lucrativo”. 

Por fim, outra questão relevante referente ao tema se refere à possibilidade 

de alguém aprender a ser empreendedor: 

 

A ausência de resposta objetiva para a questão deixa o campo da 
administração de empresas vulnerável a aventureiros de toda a espécie, 
cujas teorias efêmeras os transformam em Best Sellers da noite para o dia 
[...] (DOLABELA, 1999, p. 20). 

 

 

2.6  COMO SURGE O EMPREENDIMENTO 

 

Segundo Bernardi (2008, p. 63), o surgimento de um novo empreendimento 

se dá conforme segue: 

 

[...] da observação, da percepção e análise de atividades, tendências e 
desenvolvimentos, na cultura, na sociedade, nos hábitos sociais e de 
consumo. As oportunidades detectadas ou visualizadas, racional ou 
intuitivamente, das necessidades e das demandas prováveis, atuais e 
futuras, e necessidades não atendidas definem a ideia do 
empreendimento. 

 

Para Salim et al. (2004, p. 3), o processo empreendedor se resume nas 

seguintes etapas: 

a) despertar da motivação para a criação do próprio negócio; 

b) desenvolvimento da ideia ou processo visionário; 

c) validação da ideia; 

d) definição da escala de operação e identificação dos recursos 

necessários; 

e) elaboração do plano de negócio, que apresenta a formatação do 

empreendimento para sua negociação interna e externa; 

f) operacionalização do plano de negócio, dando-se início à empresa; 

g) consolidação e sobrevivência. 

 

Sendo assim, Salim et al. (2004, p.1) afirmam que “uma vez tomada a 

decisão e vislumbrada a oportunidade, arregaçam as mangas e elabora-se um 

plano de negócio, minimizando as chances de erro”. 

Devido à importância de um bom plano de negócios para o sucesso de um 
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empreendimento, descreve-se, a seguir, os quesitos que ele deve abranger, 

conforme Bernardi (2008): o que a empresa vende e para quem; quem são seus 

concorrentes e qual seu diferencial em relação a eles; como financiar a empresa, 

que resultados são esperados e quais riscos estão envolvidos. 

Portanto, o plano de negócios, segundo Longenecker, Moore e Petty 

(1997), tem por objetivo descrever a ideia de um novo empreendimento e projetar 

os aspectos mercadológicos, operacionais e financeiros do negócio proposto para 

seus três a cinco primeiros anos. A implementação desse plano e seu constante 

ajuste à realidade do negócio são os principais desafios do empreendedor, de 

acordo com Salim et al. (2004). 

Segundo Bernardi (2008, p. 75), somente no nascimento da empresa que 

se dá “o primeiro e real teste da determinação do empreendedor e da viabilidade do 

modelo e do plano de negócios concebido anteriormente”. 

Finalmente, após destacar a importância do plano de negócios no 

desenvolvimento de um novo empreendimento, cabe salientar que a ideia de 

empreender normalmente é concretizada de cinco formas, conforme comenta 

Bernardi (2008, p. 63-64): 

 

1) montagem de um empreendimento; 

2) compra de uma empresa em funcionamento; 

3) sociedade num novo empreendimento; 

4) sociedade num empreendimento em funcionamento; 

5) franquia, muito utilizada quando não se conhece o ramo, o que 

economiza muitas etapas e estudos, além de diluição de riscos. 

 

 

 

 

3  ANÁLISE SWOT 

Uma das mais importantes técnicas utilizadas para análise do ambiente em 

que a empresa está inserida é a análise SWOT – sigla em inglês para Strengths 

(Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats 

(Ameaças). 
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A estratégia da empresa, afirmam Salim et al. (2004, p. 21), deverá 

considerar: 

 

O comportamento do mercado, ou seja, as oportunidades e ameaças 
dadas pelo ambiente, mas também deve ter bastante claro quais são as 
suas capacidades internas, ou seja, os seus pontos fortes – forças – e 
fracos – fraquezas. 
 

 

Salim et al. (2004, p. 30) descrevem cada um desses quatro itens da 

seguinte forma: 

 

Oportunidades são situações externas, atuais ou futuras que, se 
adequadamente aproveitadas pela empresa, podem influenciá-la 
positivamente. Ameaças são também situações externas, atuais ou 
futuras que, se não eliminadas, minimizadas ou evitadas pela empresa, 
podem afetá-la negativamente. Forças são características internas da 
empresa, tangíveis ou não, que podem ser potencializadas para otimizar 
seu desempenho. Fraquezas são características internas da empresa, 
tangíveis ou não, que devem ser minimizadas para evitar influência 
negativa sobre seu desempenho. 
 
 
 

3.1  FORÇAS (OU STRENGHTS) 

 

As forças de uma empresa representam aquilo que ela possui como 

diferencial interno frente a seus concorrentes. Para o empreendimento em questão, 

que se trata de um food truck de hambúrguer artesanal, podem ser citados os 

seguintes pontos como sendo um diferencial competitivo: 

 Marca forte, jovem e diferenciada; 

 Comida saborosa e saudável; 

 Preço mais acessível quando comparado a restaurantes; 

 Rapidez no atendimento. 

3.2  FRAQUEZAS (OU WEAKNESSES) 

 

Assim como as forças, as fraquezas também são pontos internos à 

empresa e são aqueles que a tornam menos competitiva frente a seus 

concorrentes. Para a empresa em questão, foram levantadas as seguintes 

fraquezas: 

 Matéria prima mais cara (fabricação própria de hambúrguer artesanal) 
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frente aos concorrentes; 

 Falta de experiência dos sócios no setor alimentício; 

 Dificuldade de exposição e promoção (associada à dependência de 

eventos e feiras); 

 Ambientes com limitações que podem prejudicar a experiência do 

cliente (falta de banheiros, refeições em pé etc.). 

 

 

FIGURA 3 – MATRIZ SWOT  
FONTE: O autor, adaptado de Kotler (1998) 

 

3.3  OPORTUNIDADES (OU OPPORTUNITIES) 

 

As oportunidades são pontos que impactam positivamente a empresa, mas 

sob os quais esta não possui controle, pois derivam de forças externas. É 

importante para a empresa ser capaz de prever tais oportunidades, visando atuar 

de forma pró ativa para enfrenta-los. As seguintes oportunidades foram levantadas: 

 A crise econômica faz com que as pessoas busquem formas 

alternativas de alimentação mais barata; 

 Crescimento do número de pessoas buscando alimentação rápida 

fora de casa; 

 O boom dos food trucks no mundo e no Brasil faz com que este 

modelo de negócio tenha cada vez mais visibilidade e desperte o interesse no 
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consumidor; 

 Melhoria na legislação que regulamenta o comércio sobre rodas; 

 Número crescente de empreendedores no ramo que buscam se 

associar e, com isso, ganhar força; 

 Crescente número de feiras e eventos focados em food trucks. 

 

3.4  AMEAÇAS (OU THREATS) 

 

Ao contrário das oportunidades, as ameaças são fatores externos que 

impactam negativamente a empresa. A empresa também não possui controle direto 

sob esses fatores, mas deve ser capaz de identifica-los de maneira rápida para que 

possa bloqueá-los. O negócio estudado possui os seguintes pontos como ameaças: 

 Desconhecimento em relação a evolução da legislação que controla o 

comércio sob rodas; 

 Imagem dos food trucks possivelmente atrelada ao ramo de fast 

foods de baixa qualidade; 

 Aumento da concorrência; 

 Disputa por pontos de vendas na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  QUATRO “P”S 

Ao definir a estratégia de um novo negócio, é necessário estabelecer as 

características que irão compreender o composto de marketing, também conhecido 

por quatro “pês”. A seguir, a conceituação dos quatro “P”S segundo Salim et al. 

(2004, p. 68-69): 
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O Produto, que compreende dimensões, funcionalidades, composição, 
designe e demais características intrínsecas à oferta. A Promoção, que 
compreende a forma de comunicar a oferta para o cliente. Abrange desde 
embalagem, folhetos, decoração da loja e uniformes dos vendedores até 
propaganda, ações para gerar notícias na mídia e demais atividades 
ligadas à divulgação do produto ou serviço. O Preço, que inclui a 
estratégia para definir os valores de vendas, o financiamento, as 
facilidades (aceitar cartão de crédito e vales, por exemplo) e demais 
questões ligadas ao aspecto financeiro da compra. Finalmente, a Praça, 
entendida como a disponibilidade e localização, ou seja, a infraestrutura 
de distribuição, conta como quarta e última variável principal. 

 

 

4.1  PRODUTO E SERVIÇO  

 

O produto principal é a venda de sanduíches e seus acompanhamentos. 

Esses sanduíches têm como diferencial sua receita original e seu preparo na hora, 

além de sua característica de comida caseira. O cardápio terá um número pequeno 

de opções, inicialmente deverá ter três opções de sanduiche, um tipo de batata frita. 

Além da venda de sanduíches, a empresa irá ofertar serviço de atendimento 

em festas particulares. 

 

4.2  MARKETING 

 

Produtos: Sanduiche tipo hambúrguer, batata frita, refrigerantes, chás, 

cervejas tipo especiais e água. 

Serviços: serviços de food truck em eventos particulares e atendimento ao 

público em geral em vários pontos da cidade, em feiras e em outras partes do país 

no período de férias. 

Ponto: por ser um food truck, seu ponto de atendimento não é fixo, sendo 

que poderá decidir por alguns pontos fixo em alguns dias da semana como 

estratégia. 
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5  CINCO FORÇAS DE PORTER 

O modelo das cinco forças de Porter (FIGURA 4) é um modelo estratégico 

elaborado pelo professor Michael Porter quando lecionava na Harvard Business 

School. O modelo tem como objetivo analisar o nível de competitividade de um 

determinado mercado e para isso analisa as cinco principais forças que o regem, 

sendo elas: o poder de barganha dos fornecedores, a ameaça de produtos 

substitutivos, o poder de barganha dos clientes, a ameaça de novos entrantes e a 

rivalidade entre concorrentes. A partir deste modelo, seremos capazes de definir o 

potencial e a rentabilidade do segmento e avaliar a oportunidade do mercado para 

a empresa.  

 

 

FIGURA 4 – CINCO FORÇAS DE PORTER 
FONTE: Porter (1986)  

 

5.1  RIVALIDADE ENTRE CONCORRENTES (BAIXA) 

 

Analisando a perspectiva em que os concorrentes são os próprios food 

trucks, julgamos esta rivalidade ainda baixa. O fato dos food trucks ainda não 

estarem totalmente consolidados pelas ruas do Brasil faz com que o maior 

chamariz para este tipo de comércio alimentício ainda sejam as feiras e eventos 

gastronômicos. Nestas feiras, diversos proprietários se unem para divulgar o evento 
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e assim obter mais força para ganhar visibilidade e atrair consumidores. É possível 

perceber que, atualmente, os food trucks atuam mais como aliados do que como 

concorrentes. 

Para exemplificar como os proprietários atuam de forma conjunta pode-se 

citar as Associações que já existem pelo Brasil como a Associação Paulistana de 

Comida de Rua, a Associação de Comida Artesanal sobre Rodas do Rio de Janeiro 

(ACASO RJ), já a Associação Paranaense de food trucks recém formada aguarda a 

legislação atual disponibilizar mais acessos para os trucks sendo que atualmente 

só podem ficar nas feiras livres ou participar de eventos privados. Caso o projeto for 

aprovado, os caminhões funcionarão da maneira parecida com a fórmula que faz 

sucesso nos Estados Unidos, circulando e parando em diferentes pontos da cidade 

ao longo do dia.  

Quando é analisada a rivalidade entre os concorrentes pela perspectiva dos 

restaurantes mesma é considerada baixa. Isto porque o público que procura os 

food trucks como opção para alimentação é um público que tem uma demanda já 

pré-estabelecida. Eles procuram os food trucks como uma alternativa aos 

restaurantes, pois muitas vezes não estão dispostos a pagar o preço cobrado ou 

por estarem em busca de uma experiência diferenciada. 

 

5.2  PODER DE BARGANHA DO FORNECEDOR (MÉDIO) 

 

O poder de barganha do fornecedor será analisado sob duas perspectivas. 

Primeiramente, o encararemos como o fornecedor das instalações físicas dos 

trucks. A regulamentação da atividade do comércio sobre rodas impõe uma série 

de exigências, que devem ser respeitadas para que o veículo apresente os 

requisitos necessários. Assim, muitos veículos têm de ser replanejados para 

incorporar tais exigências. 

Uma transformação pode incluir tanto as alterações das dimensões do 

veículo e aspectos mecânicos, como também a inclusão de equipamentos 

específicos que a cozinha deve conter. Atualmente, os preços para este tipo de 

serviço podem custar até R$ 280 mil, segundo notícia do Estadão (TAMAMAR, 

2015). Existem oficinas mecânicas especializadas nesse tipo de transformação, 

porém estas ainda são poucas no país, fazendo com que seu poder de barganha 

seja alto. As filas podem chegar até a 5 meses de espera, de acordo com a mesma 
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fonte. 

Já sob a perspectiva dos fornecedores de alimentos, pode-se considerar o 

poder de barganha como baixo. Isto porque já existe número significativo de 

açougues, de forma que se torna fácil a troca de um fornecedor por outro. 

 

5.3  AMEAÇA DE PRODUTOS SUBSTITUTOS (MÉDIO) 

 

Para análise da ameaça dos produtos substitutos, foram considerados 

todos os estabelecimentos que possam comercializar alimentos, sejam eles 

restaurantes, bares ou lanchonetes. Se analisados sob a ótica da necessidade do 

consumidor, pode-se considerar que todos eles satisfazem a mesma necessidade 

básica: alimentação. Por essa perspectiva, a ameaça dos produtos pode ser 

considerada alta. 

No entanto, analisando o custo de troca para o cliente, pode-se dizer que a 

ameaça dos produtos substitutos é baixa, pois quando analisados os produtos com 

o mesmo nível de qualidade, o food truck é capaz de oferecer preços mais baixos. 

Uma refeição em um restaurante da zona sul e Barra da Tijuca, região atual de 

maior concentração dos food trucks no Rio de Janeiro, pode custar mais que o 

dobro de uma refeição no truck. 

De acordo com a pesquisa de mercado da Sodexo (2016) para o ticket 

médio de refeição nos grandes centros urbanos do Paraná, o valor médio de uma 

refeição é superior a R$ 31. Considerando o preço médio de uma refeição no food 

truck como sendo R$ 26, é possível perceber que o custo de troca para um 

substituto é significativo. 

 

5.4  MERCADO  

 

O mercado de comida de rua é muito conhecido em todos os países, 

principalmente em países em desenvolvimento. De acordo com informações do site 

do Sebrae (2015a), 2% da população do país trabalha nesse ramo. 

O mercado específico de Food Truck pode ser considerado como o mercado 

de comida de rua sobre rodas. 

No Brasil esse mercado vem crescendo a cada dia, principalmente nos 

últimos 02 anos. 
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Hoje já temos reality shows sobre o tema, empresas especializadas na 

construção, reforma e venda de automóveis para o ramo. 

Ainda temos muitas barreiras a serem superadas, principalmente na parte de 

legislação, licenças sanitárias, alvarás e outras normas. Cada cidade tem suas leis e 

normas, e algumas ainda não estão regulamentadas, mas com o crescimento da 

oferta e demanda por esse tipo de serviço, teremos uma grande evolução nesse 

sentido. 

Dentro desse mercado de Food Truck temos vários outras subdivisões. 

Temos trucks de sanduiches, de doces, de sorvetes, de café, de cervejas especiais 

(esse é outro mercado com grande potencial de crescimento também), de massas, 

de comida chinesa, comida japonesa, e outras. Essa característica o ramo de food 

truck oferece aos seus proprietários a possibilidade de se reunir no mesmo local, 

data, feira sem o intuito de concorrência direta, pelo contrário, quantos mais foods 

trucks reunidos, maior quantidade de consumidores curiosos para experimentar 

sabores diferentes, e consequentemente uma maior divulgação para o negócio. 

 

5.5  SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

A segmentação de mercado segundo Kotler (1999) e Ferruccio (2015) tem 

como objetivo auxiliar a empresa a definir e limitar o seu público alvo para que, com 

isso, possa atingir de forma mais eficiente aquele nicho identificado pela mesma. 

Para segmentar e definir o público-alvo, identifica-se o mercado total e este é 

dividido progressivamente em grupos menores que possuem características em 

comum. Segue abaixo a segmentação de mercado feita para o food truck: 

 

 Mercado Potencial: População de Curitiba. 

 Mercado Disponível: População de Curitiba entre 20 e 50 anos. 

 Mercado Qualificado: População do Curitiba entre 20 e 50 anos da 

classe A e B. 

 Mercado Alvo: População do Curitiba entre 20 e 50 anos da classe A e 

B que tem necessidade de comer fora de casa. 

 Mercado Penetrado: População do Curitiba entre 20 e 50 anos da 

classe A e B que tem necessidade de comer fora de casa e que priorizam 
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alimentação saudável.  

 

TABELA 1 – MERCADO POTENCIAL  
 

IDADE CURITIBA PARANÁ BRASIL 

 Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres 

0 A 4 ANOS 54.642 53.277 363.112 350.925 7.016.614 6.778.795 

5 A 9 ANOS 57.263 54.785 390.883 377.509 7.623.749 7.344.867 

10 A 14 ANOS 66.150 63.843 463.552 445.519 8.724.960 8.440.940 

15 A 19 ANOS 70.051 69.461 469.762 458.869 8.558.497 8.431.641 

20 A 24 ANOS 78.657 79.897 451.739 449.593 8.629.807 8.614.581 

25 A 29 ANOS 81.266 84.484 436.675 443.557 8.460.631 8.643.096 

30 A 34 ANOS 75.240 79.990 410.438 425.939 7.717.365 8.026.554 

35 A 39 ANOS 66.109 71.894 384.351 403.019 6.766.450 7.121.722 

40 A 44 ANOS 61.693 68.688 372.379 394.269 6.320.374 6.688.585 

45 A 49 ANOS 56.039 66.648 336.461 363.723 5.691.791 6.141.128 

50 A 54 ANOS 48.048 58.683 282.641 309.977 4.834.828 5.305.231 

55 A 59 ANOS 39.047 47.963 231.993 256.686 3.902.183 4.373.673 

60 A 64 ANOS 28.967 36.826 180.838 201.289 3.040.897 3.467.956 

65 A 69 ANOS 19.615 26.345 133.729 151.451 2.223.953 2.616.639 

70 A 74 ANOS 14.126 20.330 99.314 114.342 1.667.289 2.074.165 

75 A 79 ANOS 9.364 15.272 64.121 80.272 1.090.455 1.472.860 

80 A 84 ANOS 5.594 10.542 36.887 50.561 668.589 998.311 

85 A 89 ANOS 2.404 5.288 15.588 23.876 310.739 508.702 

90 A 94 ANOS 630 1.943 4.945 8.998 114.961 211.589 

95 A 99 ANOS 167 536 1.273 2.538 31.528 66.804 

MAIS DE 100 ANOS 43 97 313 620 7.245 16.987 

FONTE: Adaptado de IBGE (2010)  
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6  OPERAÇÕES LOGÍSTICAS 

Inicialmente, as operações logísticas serão bem simples. Temos a etapa do 

pré-preparo, onde são comprados e preparados os ingredientes dos sanduíches, 

que pode ser resumido assim: 

Nas segundas – feiras o dia é de compra e preparo dos hambúrgueres, 

ficando o atendimento para os dias de terça a sábado, tanto na hora do almoço 

quanto a noite. Os itens como pão e vegetais frescos serão comprados diariamente. 

 

FIGURA 5 – ESQUEMA PARA PREPARO DOS INGREDIENTES  
FONTE: O autor (2016) 
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7  GESTÃO DA EMPRESA 

Por ser uma empresa pequena e nova, a empresa terá 3 pessoas 

envolvidas. O dono e chef de cozinha será o responsável pelas compras, preparo, e 

atendimento em geral, junto no atendimento teremos um caixa, que será 

responsável por tirar os pedidos, organizar a estrutura de mesas e bancos e controle 

do pagamento. As questões administrativas, gestão financeira e demais questões 

legais da empresa serão de responsabilidade da minha sócia (esposa).  

 

7.1 INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS 

 

O investimento inicial para o negócio foi definido em um total de R$ 112 mil 

(TABELA 2). Esse montante será utilizado na aquisição do veiculo (Kombi) e preparo 

para transforma-lo em um food truck, materiais de cozinha, embalagens, capital de 

giro e abertura da empresa, regulamentada nos órgãos legais como vigilância 

sanitária, normas de segurança e bombeiros. 

 

TABELA 2– DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS  
 

DESPESAS PRÉ OPERACIONAIS VALORES EM R$ 

CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA  R$               2.000  

MÓVEIS E UTENSÍLIOS  R$            10.000  

MONTAGEM FOOD TRUCK  R$            80.000  

EMBALAGENS  R$               5.000  

CAPITAL DE GIRO  R$            15.000  

TOTAL  R$          112.000  

FONTE: O autor (2016) 

 

7.2  LAYOUT FÍSICO 

 

De acordo com o Sebrae (2015b), a regulamentação do município do Rio 

de Janeiro afirma que os trucks deverão possuir as seguintes dimensões: tamanho 

máximo de 7 metros de comprimento, 2,5 metros de largura e 3 metros de altura. A 

figura 6 abaixo mostra outros equipamentos que os trucks devem ter: 

 



31 

 

 

 

7.3  PROJEÇÕES FINANCEIRAS 

  

Para cálculos das projeções financeiros estou considerando que cada cliente 

irá comprar um TRIO (hambúrguer + batata + refri), sei que isso não é uma regra, 

mas acredito que não terei um desvio muito grande dessa média. Nas projeções 

estamos excluindo as vendas de cervejas especiais, pois não temos esse produto 

como nosso diferencial, caso essa venda não ocorra de forma lucrativa podemos 

excluir esse produto de nosso cardápio, sendo assim vamos nos concentrar no “trio”. 

 

TABELA 3 - PROJEÇÃO DE VENDAS DO TRIO (COMBO) – ANO 1    
  
MÊS QUANTIDADE $ (QX26) 

JAN 800  R$                         20.800,00  

FEV 800  R$                         20.800,00  

MAR 900  R$                         23.400,00  

ABR 1000  R$                         26.000,00  

MAI 1200  R$                         31.200,00  

JUN 1300  R$                         33.800,00  

JUL 1500  R$                         39.000,00  

AGO 1700  R$                         44.200,00  

FIGURA 6 – LAYOUT FOOD TRUCKS  
FONTE: Food Truck Carioca (2016)  
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MÊS QUANTIDADE $ (QX26) 

SET 1800  R$                         46.800,00  

OUT 1900  R$                         49.400,00  

NOV 2000  R$                         52.000,00  

DEZ 2000  R$                         52.000,00  

FONTE: O autor (2016)  

 

Considerei o mês com 25 dias de trabalho, pois meu plano inicial é ter folga 

apenas nas segundas-feiras. Por exemplo, no primeiro mês considero como ponto 

de partida 800 vendas no mês, o que significa uma média de 32 vendas por dia, e 

que no mês de dezembro do primeiro ano terei uma média de 120. 

 

 

FIGURA 7 – EVOLUÇÃO MENSAL DE VENDAS 
FONTE: O autor (2016)  

 

Na questão de custos, estamos considerando o custo da mercadoria já com 

seus impostos em 60% do valor de venda. Os custos fixos referem-se ao salário do 

funcionário de caixa, custo de transportes. 
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FIGURA 8 - DESPESAS DO PROJETO  
FONTE: O autor (2016)  

 

 

TABELA 4 – RENTABILIDADE DO PROJETO  

 
Venda Bruta Lucro Bruto Custo Lucro Líquido 

R$              20.800,00 R$               8.320,00 R$       6.250,00 R$             2.070,00 

R$              20.800,00 R$               8.320,00 R$       6.250,00 R$             2.070,00 

R$              23.400,00 R$               9.360,00 R$       6.250,00 R$             3.110,00 

R$              26.000,00 R$            10.400,00 R$       6.250,00 R$             4.150,00 

R$              31.200,00 R$            12.480,00 R$       6.250,00 R$             6.230,00 

R$              33.800,00 R$            13.520,00 R$       6.250,00 R$             7.270,00 

R$              39.000,00 R$            15.600,00 R$       6.250,00 R$             9.350,00 

R$              44.200,00 R$            17.680,00 R$       6.250,00 R$           11.430,00 

R$              46.800,00 R$            18.720,00 R$       6.250,00 R$           12.470,00 

R$              49.400,00 R$            19.760,00 R$       6.250,00 R$           13.510,00 

R$              52.000,00 R$            20.800,00 R$       6.250,00 R$           14.550,00 

R$              52.000,00 R$            20.800,00 R$       6.250,00 R$           14.550,00 

FONTE: O autor (2016)  
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FIGURA 9 - EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO DO PROJETO  
FONTE: O autor (2016)   
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-R$ 112,000 

R$ 2,070 R$ 2,070 R$ 3,110 R$ 4,150 R$ 6,230 R$ 7,270 R$ 9,350 R$ 11,430 R$ 12,470 R$ 13,510 R$ 14,550 R$ 14,550 

Resultado Líquido - R$

FIGURA 10 – RESULTADO LÍQUIDO DO PROJETO 
FONTE: O autor (2016)  
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FIGURA 11 - REVISÃO FLUXO DE CAIXA 5 ANOS 
FONTE: O Autor (2016)  

 

 

 

FIGURA 12 - FLUXO DE CAIXA 1º MÊS E CONSOLIDADO ANO 1 

FONTE: O autor (2016)  
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FIGURA 13 – DRE  
FONTE: O autor (2016)  
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8  CONCLUSÃO 

 

Considerando o Capital Inicial de R$ 112.000.00 e as projeções acima, e 

ainda que a partir do 13º teríamos uma rentabilidade líquida fixa de R$ 14.550,00, o 

payback simples seria de 1,4 anos e a TIR 108%. Porém estamos considerando que 

eu não teria salário e somente a rentabilidade líquida com parte de meus 

pagamentos pelo meu trabalho.  

Com isso concluímos que esse projeto é viável em sua sustentabilidade 

como empresa, porém comparando com os meus ganhos atuais em meu ramo de 

trabalho, somados aos rendimentos pagos de uma carteira de investimentos bem 

estruturada com o valor do Capital Inicial no mercado financeiro de Capitais, o 

projeto é viável apenas no sentido de mudança de estilo de vida e não em busca de 

uma renda maior. 

Com essas conclusões, não quero afirmar que o projeto não será executado, 

mas que os próximos três anos de minha vida pessoal e profissional serão 

fundamentais para essa decisão, pois tenho como meta a criação de poupança no 

valor igual ou superior ao Capital Inicial além da reserva pessoal que hoje é 

planejada em 12 vezes a minha renda. 
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