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1 - Oportunidade

1.1 - Curiosidades sobre os foodtrucks
- Surgiu nos Estados Unidos em 1872.
- Naquela época, vendiam-se tortas e sanduíches aos trabalhadores das fábricas.
- Até o começo do ano 2000, os food trucks ainda carregavam o estigma de comida barata
e de baixa qualidade.
- Com a crise de 2008, que colaborou com o fechamento de vários restaurantes, sem
opção, muitos chefs de cozinha investiram nesta modalidade de comércio alimentício.
Desde então, nos restaurantes sobre rodas são comercializados bons pratos, como carnes
especiais, a um preço acessível.

1.2 - O empreendimento e sua oportunidade
O Empreendimento pretendido é um drinktruck, uma adaptação do foodtruck, ou
seja, uma cozinha móvel, de dimensões pequenas, sobre rodas que transporta e vende
alimentos, de forma itinerante. O foco então é a venda de bebidas simples, como cerveja e
vinho; montadas, como caipirinha e cuba-libre e diferenciadas com “old 7 tennessee” e
“johnny cash”. O mercado de foodtruck é crescente e tem espaço para novos entrantes,
também há ampla aceitação populacional sobre este tipo de empreendimento.
A oportunidade a ser explorada é a parte de bebidas, alcoólicas ou não, nestes
eventos. O foco é totalmente voltado para alimentos, com baixa, ou até mesmo nula,
presença de comerciantes de coquetéis. No máximo há uma venda de cervejas e outros
itens comuns.
Também há o fato do mercado cervejeiro e de vinhos ter uma porcentagem grande
no consumo de bebidas alcoólicas, logo, uma cervejaria artesanal com duas opções de
cerveja seria uma boa oportunidade de atender estes clientes, assim como ter de 2 a 5
rótulos de vinhos para oferecer aos consumidores do mesmo. A quantidade é reduzida pois
não é o foco do empreendimento. O foco são os drinks e será incluída a venda de cerveja e
vinho para não perder eventuais clientes que queiram consumir isso também, ou até mesmo
clientes em potencial que estarão juntos e queiram consumir esse tipo de bebida.
O mercado de foodtrucks no Rio de Janeiro está em alta, com amplo conhecimento e
aceitação da população. Feiras, eventos e contratos particulares estimulam os
empreendedores desta área, diversificando a atuação (restaurante itinerante). Também
estão surgindo novos trucks com diversos serviços, petshop, tatootruck, fashiontruck, ou
4

seja, prestações de serviço em geral. Inclusive existem bicicletas já adaptadas para venda
de diversos produtos.
Exemplo:

As grandes capitais são as principais áreas que aumentam o número de trucks, mas
áreas ao redor já estão fazendo projeto de lei para poder receber este segmento, que está
em expansão. De acordo com SEBRAE, há por volta de 500 a 550 foodtrucks legalizados
pelo país, sendo RJ 20 a 30% deste valor.
1.3 - Qual a necessidade dos consumidores a empresa resolverá?
A cultura carioca já é difundida sobre sair para se divertir e quando se sai para comer
fora, é quase certo de se beber também, sendo justamente esta opção que falta bastante
nos eventos de foodtruck, e quando existem, são básicas como cervejas, refrigerantes e
itens comuns.
O propósito é de inserir novas ideias de consumo e harmonização, a fim de que os
coquetéis se tornem complementares aos foodtrucks.
1.4 – Níveis de competitividade e a vantagem do empreendimento
A princípio, o nível de competitividade será bem baixa, quase nula, pois a quantidade
deste tipo de truck é baixíssima ou nula. A vantagem em relação aos foodtrucks será a baixa
concorrência, não oferece mesmo produto; Os principais insumos não são perecíveis ou
pouco perecíveis (bebidas alcoólicas, sucos concentrados, leite condensado, açúcar, etc.); A
margem de lucro da venda de bebidas é maior que de comidas na maioria das vezes; Frutas
são alimentos relativamente mais fáceis de encontrar em boa qualidade para uso do que
5

diversas matérias primas utilizadas em cozinha e também há o fator da sazonalidade,
aumentando margem de lucro com novas opções de bebidas nas estações certas; O truck
não necessita de tanto equipamento industrial quanto um foodtruck, logo o investimento
inicial é menor e a equipe de trabalho é mais reduzida.

2 - A Empresa

2.1 - Organização e governança

Serão 3 funcionários no total, sendo que as funções e competências, comumente
divididas em nível estratégico, tático e operacional serão compactadas por ser um micro
empreendimento.
A parte contábil será toda terceirizada devido a não experiência de controle de
custos financeiros.
Os cargos serão de Bartender, auxiliar de cozinha e um motorista/caixa.
- Bartender: responsável pela execução e supervisão dos drinks. Também irá treinar o
auxiliar de cozinha para o trabalho e coordenará o motorista/caixa.
- Auxiliar de cozinha: receberá o treinamento do bartender contratado e irá cooperar com a
montagem dos drinks e no necessário no decorrer do expediente.
- Motorista/ caixa: responsável por dirigir o truck, levando aos eventos e festas. Quando
estiver no evento, auxiliará o trabalho executando a função de caixa.
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Proprietário

Bartender

Auxiliar de
cozinha

Motorista

O veículo usado será a Volkswagen Kombi, que é um veículo popular amplamente
conhecido no mercado brasileiro. Juntando o nome do carro com outra palavra muito
conhecida, “birita”, que significa bebida dá-se o nome do empreendimento a ser lançado: ‘
KOMBIRITA’.
Abaixo temos alguns exemplos deste veiculo já adaptado para foodtruck, o que
mudaria principalmente é o externo, com a pintura e customização de acordo com a
empresa e a sua proposta.

.
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Segue abaixo um exemplo de layout para a estrutura interna do veículo, onde serão
realizadas as atividades diárias. A imagem é meramente ilustrativa, onde os objetos nela
não serão necessários, mas o principal são as bancadas livres, pias para uso geral e um
espaço para mais de se um locomover.

A seguir segue um exemplo da “bikerita”
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2.2 - Perfil do empreendedor
O empreendimento será feito pelo estudante FELIPE AFONSO MACHADO
FERREIRA, aluno do curso de empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense.
Este já possui experiência no trabalho de bartender, tendo finalizado vários cursos
profissionalizantes do SENAC, além de ser formado em gastronomia na universidade
Estácio de Sá, com experiência na área de 4 anos. A junção de ambas as formações e
experiências profissionais serão o diferencial e um fator que influencia diretamente no
trabalho.
2.3 - Perfil dos “truckeiros”
- Mais de 40% dos donos de um Foodtruck têm mais de 40 anos.
- Aproximadamente 73% afirmam que possuem 2 ou menos funcionários, o que significa
que eles têm que colocar a mão na massa: cozinhar, servir os clientes ou postar aquela
novidade nas redes sociais.
- Quando se trata da carreira que os truckeiros tinham antes de abrir o próprio negócio,
43,8% afirmam que trabalhavam em uma área completamente diferente; 21,9% nunca
haviam trabalhado antes ou estavam desempregados e apenas 34,4% já tinham trabalhado
no segmento de alimentação.
http://www.institutofoodtruck.com.br/food-trucks-veja-qual-o-perfil-de-um-truckeiro/

2.4 - Atores do mercado
2.4.1 - Fornecedores
- Distribuidoras de bebida
- Cervejaria Artesanal
- Ceasa
- Produtores locais (frutas)
- Lojas de Embalagens plásticas
- Gráficas
- Supermercados
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2.4.2 - Parceiros

- Empresas de adaptação de trucks: Berta Cozinhas Industriais, Bumerangue, Fag Brasil,
Future In Box, Gadotti, Grupo Cata, Rei do Carrinho, Studio Sette, Truckvan e Universal
Carrocerias
- Cervejaria artesanal
- Prefeitura
- Guia foodtruck nas ruas (aplicativo e site)
2.4.3 - Distribuição
- Feiras de foodtrucks
- Eventos comemorativos
- Pontos fixos disponibilizados pelas prefeituras
- Eventos particulares e corporativos.

2.5 - Plano de ação e tomada de decisões
As tomadas de decisões serão efetuadas de acordo com os estudos previamente
citados: o relacionamento com clientes; demanda por contratos; pesquisas de paladar com
novos drinks; etc.
Será feito uma reunião mensal com o proprietário e investidor para apresentação dos
resultados obtidos, acompanhamento das metas, elaboração de estratégia e ações
tomadas.
Será realizada uma reunião mensal com os colaboradores para conversar sobre o
trabalho, novas ideias para melhorar o dia-a-dia e passar os objetivos e metas para o mês
seguinte.

3 - Análise Estratégica
3.1 - Missão:
Encantar o cliente com nossos drinks clássicos e sofisticados por meio da qualidade,
variedade e inovação, com agilidade, bom atendimento e preço justo.
3.2 - Visão:
Ser referência no mercado carioca e expandir para o Brasil inteiro.
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3.3 - Valores:
Credibilidade: Trabalhamos com ética e respeito nas relações com os
colaboradores, os fornecedores e a comunidade. Honramos os compromissos assumidos
com honestidade e transparência.
Humildade: Desenvolvemos lideranças por meio de ações e condutas exemplares,
colocando o coletivo em primeiro lugar e incentivando o trabalho em equipe.
Comprometimento: Somos comprometidos com o trabalho digno, a qualidade dos
produtos, os serviços prestados e a segurança alimentar.
Sustentabilidade: Buscamos a sustentabilidade econômica, social e ambiental.

3.4 - Análise SWOT
3.4.1 - Pontos Fortes
Qualidade no atendimento: Atendimento rápido e eficaz para o cliente perceber um
bom serviço, rapidez, conforto e cortesia
Experiência no mercado: O proprietário tem experiência no segmento de alimentos e
bebidas e cursos profissionalizantes.
Produto diferenciado: Exploração do mercado de foodtrucks, mas voltado para venda
de bebidas alcoólicas e não-alcóolicas, não competindo diretamente com o segmento.
Inovação: É uma novidade no mercado, com nenhum uns pouquíssimos
concorrentes.

3.4.2 - Pontos Fracos
Inexperiência do mercado: Devido ao fato de ser uma empresa startup, a
inexperiência deve ser considerada. Portanto a empresa terá estratégias em promoção a
qual atraíra vários clientes.
Preços diferenciados: A empresa irá vender alguns produtos com preço baixo, mas
os drinks exclusivos, que serão o diferencial da empresa, terão um valor agregado
relativamente alto.

3.4.3 - Oportunidades
Mercado em alta: O segmento de foodtrucks está em alta e crescendo, com espaço
para novos entrantes.
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Outras áreas de atuação: Pode-se atuar em eventos particulares e festas diversas,
não dependendo exclusivamente dos eventos específicos de foodtruck e locais
disponibilizados pelas prefeituras.
Sazonalidade dos insumos: Os insumos frescos, como as frutas, têm períodos que
estão mais baratos e são encontrados com mais facilidade e em abundância, fator a ser
explorado com promoções e drinks exclusivos.
“Bikeritas”: São bicicletas adaptadas à venda de drinks, possuem um investimento
consideravelmente menor, facilidade de locomoção e menor custo de manutenção, e podem
atuar em festas particulares e eventos menores com maior facilidade.
3.4.4 - Ameaças
Negócio simples: É um negócio prático e relativamente fácil para entrar, assim como
os foodtrucks. Após a inauguração, a chance de outros abrirem o mesmo negócio é grande,
exemplo o que aconteceu com os foodtrucks.
Intempéries: As ações do clima afetam diretamente as vendas nos dias de trabalho já
que a maior parte dos eventos de foodtruck é ao ar livre.
Dependência de eventos para trabalhar: A princípio a empresa irá atuar somente nos
eventos que ocorrem pela cidade, sem um local fixo de atuação.
3.5 - Objetivos e metas
Estar presente no maior número possível de eventos com foodtruck na cidade do Rio
de Janeiro e adjacentes.
Em um ano, inaugurar duas “bikeritas”, para atuar em locais fixos.
Em dois anos abrir um segundo truck e mais duas “bikeritas” para eventos menores e
festas particulares.
Em três anos, abrir um terceiro truck para atuar também nas cidades adjacentes ao
Rio de Janeiro. Abrir franquias da “bikerita”
Em quatro anos, ter um quarto truck para atuar exclusivamente em eventos.
A partir do quinto ano, abrir franquias do truck.
3.6 - Indicadores
Os principais indicadores serão o total de vendas por evento, a demanda por
contratos e eventos particulares e o número eventos sendo feitos pela cidade. Todas essas
informações em conjunto darão uma ideia sobre o mercado e auxiliará na tomada de
decisões.
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Também serão monitoradas as criações de leis municipais para foodtruck nas
cidades adjacentes ao Rio de Janeiro e as capitais dos demais estados brasileiros, para que
assim possamos estimar o crescimento do ramo. Conforme novas leis surgem em novos
municípios, descobriremos se o setor está crescendo, em que ritmo e para qual região do
Brasil.
Outro ponto de monitoramento é o número de empresas de adaptação de foodtruck. Com o
surgimento de novos foodtrucks, empresas especializadas em adaptação estarão surgindo
também, então monitorando o número de adaptações feitas e as novas entrantes do setor,
podemos acompanhar este segmento de mercado.

4 - Análise de mercado
4.1 - Dimensionamento
‘No Brasil, a alimentação fora do lar representa 33% dos gastos com alimentos e
bebidas e deve levar todo setor de food service a movimentar por volta de R$ 300 bilhões ao
final de 2015. E esse número pode crescer. Enquanto um americano compromete cerca de
40% de sua renda disponível com alimentos e bebidas, no Brasil ainda há espaço para
crescer. Isso explica o fato de as classes A e B consumirem mais fora do lar e apresentarem
expectativas elevadas. “À medida que houver mais renda disponível nas classes C, D, E, o
setor crescerá mais”.
http://www.forbes.com.br/negocios/2015/06/mesmo-com-crise-setor-de-alimentacao-continua-a-crescer-no-brasil/

4.2 - Bebidas Alcoólicas
A previsão de crescimento do setor de bebidas alcoólicas para consumo fora de casa
é um pouco maior do que a venda no varejo. A Mintel prevê que o mercado de bebidas
alcoólicas para consumo fora de casa no Brasil chegará a um valor estimado de R$ 71,2
bilhões em 2019, um crescimento de 37% em relação a 2014 (e um pouco maior em
comparação ao consumo em casa, que tem previsão de crescer 22%). Em 2016, o Rio de
Janeiro irá sediar os Jogos Olímpicos, o que pode ajudar a impulsionar as vendas,
principalmente de cerveja e destilados, semelhante ao que aconteceu durante a Copa do
Mundo de 2014, e que será realizado durante o inverno, um período mais fraco para as
vendas de cerveja.
O Brasil tem uma grande variedade de bebidas alcoólicas premiadas e de alta
qualidade, principalmente nos segmentos de cerveja artesanais e vinhos. A tendência de
produtos “premium” cresce em todos os segmentos de bebidas alcoólicas, impulsionando as
vendas em valor da categoria. Por sinal, a cerveja “premium” foi consumida por 19% dos
entrevistados nos últimos seis meses anteriores a abril de 2014.
Com um valor estimado em R$ 60 bilhões, em 2014, a Mintel prevê que o mercado
de bebidas não alcoólicas atingirá os R$ 75,7 bilhões em 2019.
http://brasil.mintel.com/imprensa/estilos-de-vida/brasileiros-gastarao-mais-de-r-450-tri-em-2019-representandocrescimento-de-37-entre-2014-e-2019
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4.3 - Barreiras de entrada
O Foodtruck aparece como uma oportunidade de abrir um primeiro restaurante, ou
expandir um já existente, com relativamente baixo investimento inicial e bons retornos. No
entanto, existem outras restrições, além das financeiras, a serem consideradas antes de
entrar no negócio, como: Canais de distribuição, Licenças Municipais e Espaços Privados.
Além das regulamentações nos órgãos necessários( DETRAN, DENATRAN,
BOMBEIRO, ANVISA e INMETRO). O registro do proprietário será feito como
microempreendedor Individual (MEI): é o empresário que fatura anualmente até R$ 60 mil; é
optante pelo Simples Nacional e não tem participação em outra empresa como sócio ou
titular; tem no máximo um único empregado, que recebe um salário mínimo ou o piso
salarial da categoria profissional; e exerce uma das atividades elencadas na Resolução
58/2009, atualizada pela Resolução 78/2010, de acordo com a Lei Complementar 128/2008,
alterada pela Lei Complementar 139/2011.
Com uma visão otimista, no futuro com a empresa consolidada e um aumento do
faturamento, o registro deverá ser feito como uma microempresa: São empresas que
faturam anualmente valor menor ou igual a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
O teto de faturamento tem como base os valores estipulados para adesão ao Simples
Nacional (regime de tributação simplificado), conforme Lei Complementar 123/2006,
alterada pela Lei Complementar 139/2011.
Para operar, os Food Trucks podem ser instalados em ruas e avenidas das cidades ou
em espaços privados, como lotes de estacionamentos (pagos ou não), food parks (espaços
comerciais destinados ao aluguel de vagas para Food Trucks) e eventos.
Hoje, questões legais e de uso dos espaços públicos restringem a exploração da atividade
nas ruas das cidades. A cidade de São Paulo foi a primeira no Brasil a elaborar e aprovar,
em 2014, leis para regulamentar a exploração de vias públicas pelos Food Trucks - a Lei
Municipal 15.947/13 e Decreto Municipal 55.085/14, que regulariza o comércio de comida de
rua e a emissão do Termo de Permissão de Uso (TPU).
As prefeituras de outras cidades do país também estão seguindo o modelo de São
Paulo para regulamentar a exploração dos espaços públicos. Além das permissões
municipais, existem também exigências da Vigilância Sanitária e de formalização da
atividade como pequena empresa ou microempreendedor Individual.
Por isso, antes de investir no negócio, o empreendedor deve se informar sobre como
proceder para regularizar seu Food Truck, obter as licenças em seu município e, também,
sobre os custos deste processo.
Já para operar em espaços privados não é preciso o TPU, apenas atender às
normas da Vigilância Sanitária e fiscais, e, em alguns casos, pagar um aluguel. Existem
diversas opções neste modelo como, por exemplo, a participação em eventos
gastronômicos, eventos corporativos (como feiras de negócios e festas empresariais),
eventos em shopping centers, festas de aniversário, casamentos e food parks.
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A opção por atuar em espaços privados, como em estacionamentos ou galpões,
ocorre também pelas facilidades oferecidas pelos organizadores, como segurança e
infraestrutura (banheiros, mesas comunitárias, limpeza). Em troca disso, o empreendedor
paga um aluguel que pode variar entre 100 a 500 reais por dia. Um exemplo deste tipo de
local é o Butantan Food Park em São Paulo - o primeiro ambiente criado para os
restaurantes móveis, localizado na zona oeste da capital paulista, com 1.400 metros
quadros e 16 vagas para vans, 13 para barracas e seis carrinhos. O espaço é revezado
diariamente. Para comercializar no Food Park, é necessário passar por uma entrevista
prévia e pagar uma taxa por dia utilizado.
No Rio temos o foodpark carioca, que funciona desde 2015 no bairro do Maracanã e
tem como ideia principal oferecer comida boa a preço justo em um local agradável,
contemplando a natureza carioca. Consta com mais de 18 foodtrucks, foodbikes e mototrucks
em um primeiro momento, e já estão avaliando a situação de algumas barracas e barraquinhas.

4.4 - Concorrência

O empresário de um Foodtruck compete não somente com a concorrência direta,
mas também com outros tipos de estabelecimentos. Segundo Percival Maricato, presidente
da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em entrevista a Conexão
SEBRAE-SP, somente no Estado de SP, são 140 mil estabelecimentos competindo no
segmento. São restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, bancas de hot dog e pastel,
disputando a preferência dos consumidores.
Esses estabelecimentos variam de forma e tamanho, caracterizando uma
concorrência pulverizada e sem o domínio expressivo de uma única empresa. Existe espaço
para uma grande variedade de ofertas, que vão desde restaurantes e padarias requintadas,
onde o investimento é alto, até carrinhos ambulantes, de baixo investimento inicial, servindo
comida barata.
Com a concorrência direta, o empresário irá disputar, além da preferência dos
consumidores, os melhores pontos públicos e privados. Por isso, quem atua no ramo, e
deseja investir em um Foodtruck, precisa se aperfeiçoar, pois enfrenta muita competição.
Mas como a empresa será complementar ao foodtruck, a concorrência direta serão
as barracas de venda de chopp artesanal, que sempre estão presentes nesses eventos.
Não servem o mesmo produto, mas é um produto substituto.

5 - Produtos e serviços
O Drinktruck será visto como um estabelecimento onde as pessoas se sintam à
vontade e desfrutem de nossos produtos com prazer.
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Por ter a ênfase na venda de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, o mercado-alvo é
bem abrangente e procura familiarizar a diversos ambientes para uma maior aceitação no
mercado. Logo todas as pessoas, de todas as classes, que gostam de bebidas de qualidade
e sabores inovadores para beber serão bem-vindas, juntamente com aqueles que quiserem
experimentar. A empresa visará garantir a eficiência do seu ramo de atividade buscando
investir em marketing (principalmente digital) e lançando promoções a todos os clientes.
Estaremos iniciando o investimento em publicidade e propaganda um mês antes de abrir o
empreendimento, em locais estratégicos e na mídia digital.
5.1 - A tecnologia e o ciclo de vida
A tecnologia do negócio está na qualidade dos insumos e na preparação profissional
dos colaboradores, com técnicas atuais e seguindo as novas tendências. Além do truck
adaptado profissionalmente, visando o melhor rendimento dos colaboradores. Então o papel
principal de manter a qualidade dos produtos servidos é a compra de insumos com boa
procedência, as frutas usadas, por exemplo, e as bebidas alcoólicas usadas nos drinks de
marcas renomadas e bem posicionadas no mercado.
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Também será através das mídias digitais o maior contato diário com nossos clientes,
exceto nas feiras e eventos. Através da página oficial nas principais mídias atuais (facebook,
instagram, twitter e youtube). Evitar imitações neste empreendimento é difícil, o que irá nos
diferenciar será o serviço e a qualidade do produto. Mesmo os drink’s próprios, ou seja,
criados pelo bartender da empresa serão disponibilizados online para quem quiser fazer em
casa. Vídeos tutoriais e receitas estarão nas páginas oficiais da empresa.

6 - Plano de Marketing e vendas
6.1 - Posicionamento de Marketing
Ser uma empresa número 1 com boa variedade de drinks inovadores com preço
justo, e atendimento diferenciado, como um consultor de harmonização de bebidas com
comidas. Abaixo segue um exemplo de um drink tipo milshake com um hambúrguer
artesanal.

Os insumos dos produtos servidos pelo Drinktruck serão providos dos melhores
fornecedores, sendo todos os produtos de alta qualidade, servidos por profissionais
capacitados e treinados, visando satisfazer todas as necessidades de nossos clientes.
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Nossos produtos são elaborados em perfeitas condições de higiene, bem dosados e
aprovados por testes de sabor diversos, que serão realizados para aprovação de cada item
da carta de Drinks.

Será realizado marketing de relacionamento, com ênfase na primeira visita e no
programa de fidelidade, a fim de verificar quais os gostos dos nossos clientes, suas
preferências para quem sabe promover a inserção de uma nova linha de produtos.
6.2 - Relacionamento com o cliente
O relacionamento será sempre um diferencial e foco no dia a dia. Como o produto é
feito e vendido diretamente ao consumidor, o tratamento é, na maioria das vezes, a chave
do sucesso. Treinamentos serão feitos em com os funcionários, para que esta interação seja
eficiente e de qualidade.
Outro ponto de relacionamento serão as mídias digitais, através da página oficial nas
principais mídias atuais (facebook, instagram, twitter e youtube). Além da propaganda bocaa-boca, que é o objetivo principal da empresa, um cliente satisfeito irá relacionar-se com
outros clientes potenciais, indicando o serviço e produto.
6.3 - Pesquisas Evento Foodtruck
A pesquisa de marketing foi realizada em dois eventos de foodtruck ocorridos na
cidade de Niterói, o primeiro no espaço jambeiro – Ingá e o segundo no campo de São
Bento – Icaraí.
Total de 60 entrevistados, 30 em cada evento.
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Faixa etária:

17

19
Até 25 anos
25 a 40 anos
Acima de 40 anos
24

Consome bebida alcoólica neste tipo de evento?

11
22
Sim
67

Não
Talvez

20

Entre cerveja e outros tipos de bebida, o que escolheria?

10
12

41

Cerveja
Drinks
Vinho

37

Todos

O que influenciaria a decisão?

28
Preço
56
16

Tipo de comida
Vontade

Tomaria mais de um drink?

21

32

Sim
18

Não
Depende do preço

29

Depende do drink
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7 - Plano Financeiro
7.1 - Formação de preço
Os preços serão formados a partir de um estudo de mercado. Neste estudo iremos
avaliar vários estabelecimentos que vendem produtos similares e analisaremos os preços,
quantidade servida, apresentação e entrevistaremos alguns clientes para saber o nível de
satisfação.
O objetivo é sempre ter produtos com preços competitivos, para aumentar a
atratividade inicial pelo truck, ou seja, vender drinks populares em quantidade por um preço
acessível. A partir deste primeiro contato, apresentaremos nossos drinks mais elaborados
para degustação dos clientes, atraindo eles para produtos com sabores mais rebuscados e
uma faixa de preço mais elevada.
7.2 - Investimentos do empreendimento
A seguir podemos ver os investimentos iniciais mais os três primeiros anos do
empreendimento:

7.3 – Projeção de vendas
Agora temos uma projeção de vendas para os três primeiros meses. Os valores dos
produtos foram estipulados após uma pesquisa de mercado em bares e feiras de foodtruck e
a quantidade de itens vendidos é a média de venda desses tipos de itens nesses
estabelecimentos visitados.
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7.4 – Fluxo de caixa
O fluxo de caixa entra abaixo com os resultados totais obtidos nessa planilha financeira. Nos
custos e despesas já estão incluso insumos e materiais, custo com profissionais, despesas
com pessoal e despesas gerais.
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7.5 – Fluxo de Caixa Liquido/ VPL/ TIR
Por ultimo temos indico a taxa usada, 15%, e o VPL e a TIR, mostrando que é um negócio
interessante se investir.
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