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Resumo:
Um plano de negócio é um documento que descreve as etapas da abertura de uma empresa,
diminuindo os riscos e as incertezas. Este trabalho teve como objetivo geral elaborar um plano
de negócios para implementação de um food truck no ramo de alimentos sem glúten e lactose, e
como objetivos específicos identificar a viabilidade da implementação de um food truck na
cidade de Telêmaco Borba, relacionar os principais pontos favoráveis e pontos dificultadores
para a empresa, aprofundar o conhecimento acadêmico aliando teoria e prática na construção de
um plano de negócios. A metodologia usada neste trabalho foi na forma de estudo de caso,
elaborando um plano de negócio. A coleta de dados foi através de questionários, participaram da
pesquisa 102 pessoas, e utilização do manual do Sebrae. A análise destes dados foi
qualiquantitativa, através de análise matemática simples e análise de conteúdo. Para este estudo
obteve-se um público majoritariamente feminino na faixa etária de 14 a 40 anos, com renda de
até dois salários mínimos e com grau de escolaridade: ensino fundamental e médio. A maioria
do público pesquisado possui hábitos de cuidado com a saúde e compra alimentos alternativos
com frequência: semanalmente, mensalmente e/ou esporadicamente. De acordo com o plano
financeiro, analisando os investimentos realizados e receitas projetadas mensal e anua baseadas
na pesquisa de mercado e dias de funcionamento do food truck, observou que obteria lucro e
retorno do investimento em aproximadamente 9 meses. Conclui-se que o plano de negócio é
viável para a cidade de Telêmaco Borba.
Palavras chave : Plano de Negócio, Food Truck, Alimentos alternativos.

Business Plan: Gluten and Lactose Free Food Truck
Abstract
A business plan is a document that describes the stages of starting a company, decreasing the
risks and uncertainty. This paper aimed to elaborate a business plan to the implementation of a
food truck in the city of Telêmaco Borba; relating the main favorable points and complicating
points to the company; increasing the academic knowledge aligning theory and practice with the
construction of a business plan. The methodology used on this paper was in a case study form,
elaborating a business plan. The data collect was through a questionnaire and 102 people joined
the research, and Sebrae manual use. The analysis of these data was both qualitative and
quantitative through simple mathematical analysis and content analysis. As result of this study,

it was obtained that the public will be composed by 14 to 40 year old women, with an income of
two minimum wages or less, with secondary and high school levels. Most of the public
researched have healthcare habits and buy alternative foods frequently, weekly, monthly and
sporadically. According to the financial plan analyzed, the investments done and incomes
projected monthly and annually, based on the marketing research and the food truck working
days, it has been observed that it would obtain profit and return of investment in about nine
months. It is concluded that the business plan is viable to the city of Telêmaco Borba.
Key-words: Business Plan; Food Truck; Alternative Foods.

1 Introdução
O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores desde 1999/2000, quando foi
realizada a primeira pesquisa sobre o assunto com a iniciativa do GEM (Global
Entrepreneurship Monitor). No ano de 2015, apesar da crise econômica do país, atingiu o
primeiro lugar na pesquisa do GEM divulgada pelo SEBRAE, motivando os brasileiros.
Com o estudo dos dados da primeira pesquisa (1999) até a última que foi realizada no ano 2015,
foi constatado que houve uma mudança no comportamento do empreendedor. No início, havia
mais empreendedores por necessidade do que empreendedores de oportunidade.
O empreendedor de necessidade é aquele que cria um negócio com intuito de suprir uma
carência, porém de maneira informal, muitas vezes sem planejamento. Já o empreendedor de
oportunidade é aquele que identifica um nicho de mercado para abertura de uma nova empresa e
a planeja, assim a ideia surge a partir de uma oportunidade.
De acordo com o SEBRAE, a taxa de mortalidade das empresas em funcionamento com mais de
dois anos corresponde a 24,06%, ou seja, uma em cada quatro empresas fecha após dois anos da
criação, isso ocorre devido à ausência de administração ou, em muitos casos, pela falta da
elaboração do plano de negócio.
Um plano de negócio é um documento que descreve os objetivos e as etapas da abertura de uma
empresa, diminuindo os riscos e a incertezas. No Brasil ainda há a dificuldade de entendimento
de que todo negócio deve ser planejado detalhadamente antes de sua abertura. Com a elaboração
do plano de negócio é possível avaliar a viabilidade de um empreendimento.
Durante a elaboração, o plano de negócio ajuda o empreendedor a compreender as vertentes do
seu negócio (mercado, produto, finanças etc.), guia o desenvolvimento da empresa a curto,
médio e longo prazo conforme os objetivos estabelecidos e é um apoio para a apresentação da
empresa a investidores/parceiros. Para ser um empreendedor bem sucedido, é necessário realizar
o plano de negócio e ter um bom planejamento.
A ideia para construção deste artigo surgiu ainda no inicio da faculdade, incentivada pelas
disciplinas e trabalhos acadêmicos realizados, quando surgiu o interesse por atuar no segmento
de alimentos, oferecendo um nicho específico na área alimentícia, ofertando produtos sem
glúten e lactose, alimentos naturais com intuito de atingir um público alvo específico, composto
por pessoas que apreciam uma alimentação mais natural e pessoas que apresentam algum tipo
de intolerância a determinados ingredientes.
Assim, este trabalho se justifica pelo desejo acadêmico de analisar a viabilidade de transformar
o sonho do negócio próprio em realidade, atendendo a um nicho especifico de clientes.
Nesse contexto, uma questão é levantada: “É viável a implementação de um food truck de
alimentos sem glúten e lactose na cidade de Telêmaco Borba?”.
Diante do exposto, este artigo apresenta como objetivo geral: elaborar um plano de negócios
para implementação de um food truck no ramo de alimentos sem glúten e lactose.
Especificamente, busca-se ainda: identificar a viabilidade da implementação de um food truck

na cidade de Telêmaco Borba, relacionar os principais pontos favoráveis e pontos dificultadores
para a empresa e aprofundar o conhecimento acadêmico aliando teoria e prática na construção
de um plano de negócios.

2 Metodologia
Quanto aos procedimentos técnicos, esta pesquisa se aplica como sendo estudo de caso, que é
um estudo detalhado de um ou poucos objetos, para seu amplo conhecimento (YIN, 2005).
Quanto à abordagem, a pesquisa é quantiqualitativa sendo que Gomes e Araújo (2006)
defendem que em administração é comum pesquisas com ambas as abordagens, pois mesmo os
dados numéricos possuem uma explicação descritiva que o detalha e o interpreta.
Quanto aos seus objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória porque faz uso de
pesquisa bibliográfica com intuito de entender sobre o uso referente ao plano de negócio. É
também descritiva, pois acrescenta em descrever um cenário estudado, este tipo de pesquisa tem
como objetivo principal descrever as características de um determinado problema que se
pretende investigar, a fim de entendê-lo (GIL, 2002). No caso desta pesquisa foi usado
questionário com público para analisar o mercado. Também foi realizada análise documental
por meio do manual de empreendedorismo do Sebrae.

3 Referencial Teórico
3.1 Empreendedorismo e Empreendedor
O empreendedorismo é uma das habilidades do administrador mais requisitadas e discutidas no
momento. O administrador é um elemento importante para qualquer empresa, sem sua liderança
os “recursos de produção” continuam como recursos e não ocorre a transformação em produção.
Para Drucker (2001), em uma economia competitiva, é a qualidade e o desempenho dos
administradores que determina o sucesso de uma empresa e até mesmo sua sobrevivência.
A melhor definição para o termo empreendedorismo afirma, segundo Dornelas (2005, p. 39),
que “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à
transformação de ideias em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades
leva à criação de negócio de sucesso”.
Um empreendedor identifica oportunidades e procura recursos para que possa transformar em
um negócio com objetivo de gerar lucro, assumindo riscos calculados. De acordo com
Chiavenato (2012) o empreendedor é o responsável por iniciar um negócio para que possa
realizar uma ideia ou projeto pessoal correndo riscos, assumindo responsabilidades com
continua inovação identificando uma necessidade ou carência dentro do mercado. Outra
perspectiva aponta a relação do empreendedor com seus ganhos financeiros.
Por meio da perspectiva de negócio, podemos definir o empreendedor como
“aquele que é renumerado através do crescimento dos seus
empreendimentos”. Ou seja, em vez de se preocupar com um salário mensal,
pró – labore, ou mesmo u ma co missão por venda, empreendedor é aquele
individuo que ganha proporcionalmente ao desenvolvimento dos seus
projetos empresariais. (Souza, 2013, p. 26)

O empreendedor de sucesso é aquele que não se cansa de observar negócios, procurando sempre
por novas oportunidades, seja na casa, no trabalho, em todos os lugares, sempre curioso com
objetivo de enxergar uma necessidade que possa se tornar um possível negócio rentável.

3.2 Plano de Negócio

Plano de negócio é um documento utilizado para descrever um empreendimento. Sua
elaboração envolve aprendizado e autoconhecimento e permite ao empreendedor se situar no
ambiente de negócios. Os tópicos que compõem o plano de negócio são padronizados para
facilitar o entendimento, tendo cada propósito específico (DORNELAS, 2005). O plano de
negócio é dividido nas seguintes etapas: sumário executivo, análise de mercado, plano de
marketing, plano operacional, plano financeiro, construção de cenários e avaliação estratégica.

3.3 Food Truck de Alimento Sem Glúten e Lactose
Food truck são palavras originadas do inglês que significam caminhão de comida ou carro de
comida, sendo um espaço que transporta e vende alimentos. O termo “Food Truck” e a forma
como os alimentos são comercializados nessa modalidade foi importado dos Estados Unidos. A
história do Food Truck começa por volta de 1860. Segundo referências, em 1866, no Texas,
USA, Charles Goodnight já transportava alimentos e utensílios em um caminhão militar
adaptado, para servir refeições a tocadores de rebanho que viajavam por milhas (SEBRAE,
2015). Os produtos produzidos no food truck serão preparados com ingredientes sem glúten e
lactose destinados a pessoas que sofre algum tipo de intolerância, possui restrição médica ou
opta por uma dieta evitando problemas futuros.

4. Plano de Negócio
4.1 Ideia do Negócio
A ideia para elaboração do plano de negócios para estudo da viabilidade do Food Truck de
produtos alternativos surgiu durante o início da faculdade baseado nas necessidades dos clientes
que possuem alguma restrição na alimentação, surgiu o plano de negócios para estudo da
viabilidade de um Food Truck na área alimentícia, com lanches elaborados com ingredientes
sem glúten e lactose de forma que possa atingir públicos em todos os bairros e participar de
eventos na cidade de Telêmaco Borba. Sendo uma opção moderna o Food Truck, a proposta
contida neste plano de negócios é ir até o cliente oferecendo qualidade nos alimentos e no bom
atendimento e ainda respeitando o meio ambiente utilizando de embalagens recicláveis. Assim
sendo, este plano de negócios tem como objetivo analisar a viabilidade de um food truck de
alimentos sem glúten e lactose na cidade de Telêmaco Borba.

4.2 Sumário Executivo
O sumário executivo apresenta o resumo dos principais pontos do plano de negócio sendo um
food truck de alimentos alternativos, os principais produtos serão produzidos sem glúten e
lactose. Os principais clientes serão quem possui intolerância a glúten e lactose e/ou restrição
médica e optam por uma alimentação saudável. A melhor escolha de localização será o centro
da cidade de Telêmaco Borba. Os indicadores de viabilidade são: ponto de equilíbrio (78,70%),
lucratividade (3,42%), rentabilidade (0,68 % ao mês) e retorno do investimento
(aproximadamente 9 meses).
O food truck será caracterizado por EPP (Empresa de Pequeno Porte) com enquadramento
tributário Simples, havendo apenas uma proprietária que cuidará de toda área administrativa.
Terá como missão: servir alimentos saudáveis e de qualidade, com agilidade e em um ambiente
agradável, com sustentabilidade e como visão fidelizar clientes. O capital social será composto
por 29,41% de capital próprio e 70,59% de capitais de terceiros. Foi criada a logomarca e
slogan para food truck Padilha’s Natural conforme descrito na figura 1.

Figura1 – Logomarca e Slogan Padilha’s Natural
Fonte: Elaborada pela autora (2016)

4.3 Análise de Mercado
Para o estudo dos clientes foi realizado uma pesquisa com 102 pessoas aleatórias, sendo
dividido em três grupos com faixas etárias diferentes para definição do público alvo. Foi
aplicado um questionário com 11 perguntas referentes a perfil, hábitos de vida e hábitos de
consumo aplicados a 34 pessoas de cada grupo representando faixas etárias diferentes
possibilitando identificar o público alvo sendo do sexo feminino com a faixa etária de 14 a 40
anos, renda de 1 a 2 salários mínimos com nível de escolaridade fundamental e médio que
possui entre 1 a 7 membros na família. . A maioria dos pesquisados possui hábitos saudáveis,
praticam esporte e já experimentaram algum tipo de produto e não possuem nenhuma restrição
alimentar. Já nos hábitos de compra, a maioria possui hábitos de comprar esse tipo de alimento
devido aos motivos ligados com a saúde e os que não possuem o hábito de comprar, passaria
comprar por causa dos cuidados com a saúde. Com a frequência de semanalmente, mensalmente
e esporadicamente. O complicador seria a falta de lojas e de opções nos locais que possui este
tipo de produto e preço.
A concorrência seria a venda informal de pessoas e em menor escala seria padarias e
supermercados. Os fornecedores seriam supermercados, empório Viva Verde e Celeiro
Nacional.

4.4 Plano de Marketing
O food truck terá como principais produtos 7 categorias sendo: lanches e salgados; gourmet,
sobremesa, sorvete, doces e bebidas, todos preparados sem glúten e lactose. O preço do
Padilha’s Natural foi determinado baseado nos custos do preparo do produto e margem de lucro
estipulada. A divulgação será realizada por meio de rádio, redes sociais, blog e panfletos. No
caso da implementação de um food truck é necessário verificar com a prefeitura do município
qual o local estará disponível para estacionar o veículo e comercializar o produto respeitando as
leis de trânsito e do município, o endereço ideal seria o centro de Telêmaco Borba.

4.5 Plano Operacional
Para construção do food truck será realizado a aquisição de um van, a customização e a
adaptação para produzir o produto de acordo com as exigências da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) municipal e estadual, da prefeitura e do Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro). Para o funcionamento é necessário alvará da prefeitura para autorização da
localização, conhecendo as normas é necessário à elaboração do layout para aprovação e
customização do veículo conforme apresentado na figura 2.

Figura 2 - Layout Food Truck.
Fonte: Pinterest (2016).

A capacidade de produção é baseava no tempo de preparo de cada produto que varia em torno
de 10 a 35 minutos, devido à variedade dos produtos com variação de tempo de trabalho a
capacidade serão em média de 20 lanches, 50 salgados, 20 tortas, 100 doces por dia de acordo
com o horário de funcionamento. Os processos serão divididos em: compras, estocagem,
preparo e vendas. Em relação à contratação de funcionários será contratado um cozinheiro.

4.6 Plano Financeiro
O plano financeiro é importante para conclusão do estudo da viabilidade da implementação do
negócio. O total de investimentos fixos será de R$ 143.940,00 divididos em móveis e utensílios,
veículo e customização do veículo. O capital de giro é montante de recursos necessários para o
funcionamento normal da empresa, a estimativa do estoque inicial será de R$ 7.748,25,
analisando os prazos médios de pagamento, recebimento e estoque sendo igual à zero, o caixa
não ficará descoberto, os recursos financeiros estarão entrando e cobrindo os custos dentro do
prazo. O custo total que é a soma dos custos fixos (R$ 9.375,67) e custo variável mensal (R$
23.031,77) dividido por 30 dias e multiplicado pela necessidade de capital de giro representa
zero, observa que não possui um caixa mínimo.
O capital de giro representa o ativo circulante da empresa, seria a soma do estoque inicial (R$
7.478,25) com o caixa mínimo (R$ 0). Será necessário R$ 4.500,00 de investimentos pré –
operacionais divididos em legalização, divulgação, etc., somando com os investimentos fixos
(R$ 143, 940,00) totalizando R$ 148.440,00. A fonte do investimento será recursos próprios
(29%) e recursos de terceiros (71%). A estimativa de faturamento será R$ 35.253,50 mensais,
baseado nas necessidades dos clientes.
A estimativa de custo unitário de matéria – prima é realizada para cada produto baseado nos
custos de preparo e realizado a estimativa de custos de comercialização que incidem sobre o
preço de venda do produto como: gastos de propaganda, impostos e taxa de administração do
cartão de crédito. Baseado nos custos do preparo de todos os produtos disponíveis no food truck
terá R$ 18.852,50 de custos totais de materiais. Os custos de mão de obra será R$ 1.838,00
(salário mais encargos sociais) referente a um funcionário.
As máquinas e equipamentos, veículos, equipamentos de informática e móveis terá depreciação
anual de R$ 21.920,00 de acordo com a vida útil de cada bem. Os custos operacionais que á a
somatória referente aos custos como: água, energia elétrica, manutenção dos equipamentos etc.,
o food truck Padilha’s Natural terá R$ 9.375,67 mensal. O demonstrativo é o resultado dos
cálculos realizados permitindo visualizar se o negócio terá lucro e contribuir para a análise da
viabilidade, a tabela 1 apresenta o demonstrativo de resultados do Food Truck Padilha’s

Natural.

Descrição

(R$)

1. Receita Total com Vendas
2. Custos Variáveis Totais
(-) Custos com Materiais diretos e/ou CMV(*)
(-) Impostos sobre Vendas
(-) Gastos com Vendas
Subtotal de 2
3. Margem de Contribuição
(-) Custos Fixos Totais
5. Resultados Operacionais (Lucro/Prejuízo)

%

R$ 33.555,00

100%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

56%
4,20%
8,25%
69%
31%
28%
3%

18.852,50
1.410,14
2.769,13
23.031,77
10.523,23
9.375,67
1.147,56

Tabela 1 – Demonstrativo de Resultados
Fonte: Elaborada pela Autora (2016)

4.7 Indicadores de Viabilidade
Os indicadores de viabilidade são: ponto de equilíbrio, lucratividade e rentabilidade. O ponto de
equilíbrio mostra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos custos,
calculando o ponto de equilíbrio do Padilha’s Natural será baseado no custo fixo (R$ 9.375,67)
dividido pela receita (R$ 33.55,00) menos o custo variável (R$ 21.671,63) multiplicado por 100
(%) e multiplicado pela receita total, resultando R$ 26.474,02. Observou que quando
faturamento atingir este valor não terá nem lucro e nem prejuízo.
A lucratividade é um indicador de eficiência operacional obtido sob a forma de valor percentual
sobre o produto ou serviço produzido, o calculo da lucratividade é baseado no lucro liquido
divido pela receita total multiplicado por 100, observou que o lucro será de 6,25 % por mês. A
rentabilidade indica o percentual da remuneração do capital investido na empresa, o calculo da
rentabilidade é realizado com o lucro obtido no mês dividido pelo investimento total
multiplicado por 100. Observou que com uma projeção de faturamento mensal de R$ 35.555,00,
o food truck terá uma rentabilidade de 0,68% ao mês. Baseado no investimento inicial e nas
estimativas de faturamento anuais foi elaborado o fluxo de caixa para calcular: tempo de
retorno, a taxa média de retorno, valor presente liquido, índice de rentabilidade e taxa interna de
retorno modificada. A tabela 2 apresenta o fluxo de caixa.

Ano Fluxos Descontados Fluxos
0 -R$
170.000,00 -R$
1 R$
233.090,57 R$
2 R$
233.090,57 R$
3 R$
233.090,57 R$
4 R$
233.090,57 R$
5 R$
233.090,57 R$
Tabela 2 – Fluxo de Caixa
Fonte: Santos (2012)

Acumulado
170.000,00
63.090,57
296.181,14
529.271,71
762.362,28
995.452,85

Baseados no fluxo de caixa foram obtidos os resultados descritos na tabela 3.

Indicadores de Viabilidade
Ponto de Equilíbrio
Lucratividade
Retorno de Investimento
Retorno de Investimento descontando custo de oportunidade
Prazo Médio de Retorno
Valor Presente Liquido
Índice de Rentabilidade
Taxa Real do Projeto (TIRM)

26474,02 por mês
3,42% por mês
Aprox. 9 Meses
Aprox. 10 Meses
173,11% a.a
R$ 1.855.686,91
5,33 vezes
49,12% a.a

Tabela 3 – Resultados dos Indicadores de Viabilidade
Fonte: Elaborada pela autora (2017)

Análise
Analisando o plano de negócio de implementação de um food truck de produtos sem glúten e
lactose na cidade Telêmaco Borba com a utilização de um investimento de R$ 170.000,00, será
necessário produzir uma receita de R$ 26.474,02 por mês para que não haja nem lucro nem
prejuízo. No que se refere à lucratividade, observou-se que baseado na projeção do faturamento
mensal terá uma lucratividade de 3,42% ao mês ou aproximadamente 41,04% ao ano.
No que se refere ao investimento na implementação do food truck, podemos verificar que o
investimento inicial de R$ 170.000,00 será recuperado em aproximadamente 9 meses.
Descontando o valor do dinheiro no tempo a um custo de oportunidade (o mesmo capital
investido em outra atividade qualquer) de 9% a.a. este prazo será de aproximadamente 10
meses.
No tocante ao investimento inicial de fluxo de caixa, o plano apresenta um retorno médio anual
de 173,11% a.a. Considerando um custo de oportunidade de 9% a.a. e o momento atual de
investimento, podemos dizer que a diferença entre o investimento inicial e a somatório das
entradas atualizadas será de R$ 1.855.686,91 (positivo), quer dizer que o investimento inicial
seria totalmente recuperado e produziria ainda um ganho financeiro, aumentando a riqueza da
empresa. O investimento retornará 5,33 vezes para a empresa no período analisado. E se todas
as entradas de caixa fossem reinvestidas a 9% a.a. podemos dizer que a taxa real do projeto é de
42,19% a.a. Podemos concluir que o plano de negócio deverá ser realizado, pois o investimento
será recuperado com menos de 1 ano, o investimento seria totalmente recuperado, produzindo
ganho financeiro e os retornos do plano são superiores ao custo de oportunidade sendo assim
viável.

4.8 Construção de Cenário
No cenário pessimista foi trabalhada a hipótese dos produtos não serem aceitos no mercado, a
demanda ser baixa resultando uma receita total baixa consequentemente prejuízo. A tabela 4
apresenta o cenário pessimista.

Descrição

(R$)

1. Receita Total com Vendas
2. Custos Variáveis Totais
(-) Custos com Materiais diretos e/ou CMV(*)
(-) Impostos sobre Vendas
(-) Gastos com Vendas
Subtotal de 2
3. Margem de Contribuição
(-) Custos Fixos Totais
5. Resultados Operacionais (Lucro/Prejuízo)

R$

%
8.570,80

100%

R$ 4.519,00
R$
342,83
R$ 1.808,55
R$ 6.670,38
R$ 1.900,42
R$ 9.375,67
-R$ 7.475,25

53%
4%
21,10%
78%
22%
109%
-87%

Tabela 4 – Cenário Pessimista
Fonte: Elaborada pela autora (2016)

O cenário provável seria o atual cenário, o qual foi resultado do estudo conforme apresentado no
trabalho.
Para o cenário otimista foi projetada um receita total, trabalhando com a hipótese da demanda
aumentar e consequentemente a receita e lucro. A Tabela 5 apresenta os dados do cenário
otimista.

Descrição

(R$)

1. Receita Total com Vendas
2. Custos Variáveis Totais
(-) Custos com Materiais diretos e/ou CMV(*)
(-) Impostos sobre Vendas
(-) Gastos com Vendas
Subtotal de 2
3. Margem de Contribuição
(-) Custos Fixos Totais
5. Re sultados Ope racionais (Lucro/Pre juízo)

%

R$ 46.977,00

100%

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

56%
4%
6,79%
67%
33%
20%
13%

26.393,50
1.879,08
3.191,17
31.463,75
15.513,25
9.375,67
6.137,58

Tabela 5 – Cenário Otimista
Fonte: Elaborada pela autora (2016)

4.9 Avaliação Estratégica
Para finalização do estudo e elaboração do plano de negócios, é a avaliação estratégica
utilizando a Matriz SWOT para identificar os fatores internos (forças e fraqueza) e fatores
externos (oportunidade e ameaças). Foi elaborada a Matriz SWOT do food truck Padilha’s
Natural conforme descrita na figura 3.

Figura 3 – Matriz SWOT Padilha’s Natural
Fonte: Elaborada pela autora (2016)

5. Conclusão
Este artigo teve como objetivo elaborar um plano de negócios para implantação de um food
truck no ramo de alimentos alternativos, especificamente também se buscou identificar a
viabilidade da implantação de um food truck na cidade de Telêmaco Borba; relacionar os
principais pontos favoráveis e pontos dificultadores para a empresa; aprofundar o conhecimento
acadêmico aliando teoria e prática na construção de um plano de negócios. Para alcançar estes
objetivos, foi elaborado um plano de negócio, baseado no manual do Sebrae, identificando e
analisando todas as etapas, desde a construção do sumário executivo até a avaliação estratégica.
A ideia de estudar a viabilidade da abertura de um negócio surgiu no início da faculdade e com
os conhecimentos adquiridos e a oportunidade de nicho de mercado dos produtos alternativos
sendo eles sem glúten e lactose, foi criado o food truck Padilha’s Natural. Participaram da
pesquisa de análise de mercado 102 pessoas, que foram dividas em três grupos com faixas
etárias diferentes.
O trabalho também fez uso de pesquisa exploratória no momento do levantamento bibliográfico.
Esta fase contribuiu para melhor conhecimento sobre o tema abordado. Utilizou-se
especialmente os autores Chiavenato e Dornelas, que mais contribuíram para este estudo. Foi
utilizado para baseamento a apostila do Sebrae.
Os resultados obtidos apontaram que, referente à análise de mercado para o estudo do nicho de
mercado proposto pelo trabalho, o público identif icado seria as mulheres com a faixa de 14 a 40
anos, renda de 1 a 2 salários mínimos com ensino fundamental e médio que possuem entre 1 a 7
membros na família. A maioria dos pesquisados possui hábitos saudáveis, praticam esporte e já
experimentaram algum tipo de produto e não possuem nenhuma restrição alimentar. Já nos
hábitos de compra, a maioria possui hábitos de comprar esse tipo de alimento devido aos
motivos ligados com a saúde e os que não possuem o hábito de comprar, passaria comprar por
causa dos cuidados com a saúde. Com a frequência de semanalmente, mensalmente e
esporadicamente. O complicador seria a falta de lojas e de opções nos locais que possui este tipo
de produto e preço.
Outro fator decisivo para o estudo da viabilidade é o plano financeiro, analisando os
investimentos realizados e receitas projetadas mensal e anual, baseadas na pesquisa e dias de

funcionamento do food truck, observou-se que obteria lucro e retorno do investimento em
aproximadamente 9 meses.
Todas as etapas foram elaboradas conforme descritas no manual.
Portanto, conclui-se que o plano de negócio de implementação do food truck Padilha’s Natural é
viável para cidade de Telêmaco Borba.
Dessa forma, o presente trabalho atingiu os objetivos a que se propôs e contribuiu para a
formação acadêmica.
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