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1 A EMPRESA 

 
A empresa “Good Truck” é uma iniciativa que surgiu do interesse dos autores 

pelo ramo de food trucks, segmento de alimentação móvel que vem aumentando em 

todo o Distrito Federal. A iniciativa tem como objetivo analisar o mercado em 

questão para observar a viabilidade da sua inserção para investimentos futuros. 

A ideia do “Good Truck” nasce da constatação dos autores de que o ramo de 

food trucks em Brasília ainda carece de uma oferta de opções mais saudáveis de 

alimentação, sem perder a praticidade e o custo-benefício, fatores que são 

procurados nesse tipo de segmento.  

A escolha do nome Good Truck partiu da ideia de associar facilmente o 

conceito de comida boa e saudável com o segmento de food truck, pensando numa 

troca fácil de elementos nominais: good, palavra em inglês facilmente reconhecível, 

que significa bom, se associa com truck, representando a praticidade e dinamismo 

do segmento de comida móvel. Good Truck, um trocadilho que representa a comida 

saudável sobre rodas. 

A princípio, o empreendimento tem no seu ideal a liberdade de se estabelecer 

em lugares distintos no DF, conforme a legislação permita para o serviço de 

alimentação. Como foi contemplado na memória de pesquisa do projeto, em Brasília 

ainda não há uma lei específica para o setor de food trucks, observando, portanto, 

que não há, a priori, uma restrição de localidade para funcionamento. Uma das 

qualidades do empreendimento móvel é poder diversificar o seu local de 

funcionamento, aumentando a gama do público atendido. O que se observa 

atualmente, no mercado de food truck, é a elaboração de uma agenda semanal, 

divulgada na página do estabelecimento, em mídias sociais, para que o público se 

informe e possa se planejar para ir no food truck em questão. 

 Outro ponto forte no segmento é a organização de eventos que contam com 

a participação de vários food trucks, organizado pelos seus próprios proprietários, 

fomentando cada vez mais o mercado. Vê-se que há uma colaboração direta entre 

os concorrentes, priorizando-se, portanto, mais do que o lucro próprio, o aumento do 

interesse por todo o mercado de alimentação móvel. A realização desses eventos é 

positiva e o Good Truck pretende participar, já que feiras livres e eventos abertos, 

realizados em pontos de convivência social na cidade de Brasília favorecem 
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pequenas empresas, pois a taxa de investimento é relativamente baixa, estão em 

contante crescimento e já possuem um público assíduo. 

Ademais, o Good Truck funcionaria durante a semana, visando estar em 

locais que, na opinião dos autores, são atrativos para ampliar a visibilidade do 

estabelecimento, tais como: estacionamento de universidades, como a UNB e o 

UniCEUB, no Plano Piloto, onde há um grande fluxo de pessoas e demanda por 

alimentação rápida, prática e barata; e perto do Parque Olhos D`água, localizado no 

final da Asa Norte, onde pessoas vão para se exercitar, caminhar e denota-se uma 

demanda por opções saudáveis de alimentação. 

1.1 MISSÃO 

A missão do Good Truck é oferecer ao cliente uma alimentação saudável, 

com ênfase em sanduíches do tipo “wrap”, com opções de montagem customizada, 

com um leque de opções de ingredientes que permitam que o cliente monte seu 

prato de acordo com sua preferência. O produto final visa oferecer uma comida de 

qualidade, sem a necessidade de fritura e utilização de ingredientes industrializados.  

Desse modo, o Good truck têm como objetivo contribuir para a qualidade de 

vida e manutenção da saúde de seu público-alvo, focado na praticidade e promover 

a ideia de que uma comida saudável não necessariamente acarreta um custo maior. 

1.2 VISÃO 

 Tornar-se referência no segmento de food trucks, pela qualidade do produto e 

do serviço, de modo a criar uma interação e engajamento no público-alvo, visando 

um bom relacionamento com o cliente.  

1.3 VALORES 

O conceito pensado que define os valores do Good Truck é: “Desenrola!”. 

Esse conceito polissêmico indica uma associação direta com a forma em que o 

produto da empresa é vendido, o “wrap”, sanduíche leve preparado em pão-folha, 

onde é recheado com os ingredientes e servido enrolado no próprio pão. Soma-se a 
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essa associação outra significação pensada nesse conceito que é a o do verbo 

“desenrolar” como utilizado em gírias e na forma mais popular, que indica o ato de 

agilizar, solucionar algo, desembaraçar, resolver, que é um dos objetivos que o 

Good Truck têm: oferecer uma comida prática, que não leve muito tempo no preparo 

e no consumo, mas que traga qualidade e satisfação ao cliente. Além disso, outros 

valores cultivados pela empresa são a saúde, primando pela qualidade de seus 

produtos, e a satisfação dos clientes, a partir de um atendimento bom no local e um 

bom relacionamento nas redes sociais. 
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2 ANÁLISE DO AMBIENTE 

A análise do ambiente pretende fazer um levantamento de situações 

relevantes que possam interferir de alguma forma nos negócios da Empresa, como 

aspectos econômicos, demográficos e socioculturais em que a Empresa está 

envolvida. 

2.1 AMBIENTE ECONÔMICO 

O estudo da evolução do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, nos últimos 

anos, é importante para qualquer empresa que queira compreender a situação 

econômica brasileira atual. O PIB mostra o valor de todos os bens e serviços 

produzidos no país em um determinado período, podendo ser usado como indicador 

do seu crescimento econômico (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2014). 

O crescimento do PIB representa, portanto, o crescimento da produtividade do país 

e a queda indica a redução da capacidade das empresas ampliarem seus negócios 

e produções. 

Atualmente, a economia brasileira atua em moderada recessão. De janeiro a 

março de 2015 , o PIB registrou baixa de 0,7% e no segundo trimestre o indicador 

recuou 1,9% em relação aos meses anteriores (ADVFN, 2015).  

Essa retração trimestral é a maior registrada desde 2009. Isso se deve à 

queda de investimentos (-8,1%) e também a diminuição do consumo das famílias 

(2,1%). A Tabela 1, a seguir, analisa os setores e seus desempenhos econômicos 

no período do segundo trimestre de 2015. 
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Tabela 1 – Desempenho setorial no segundo semestre de 2015 

 
Fonte: Site ADVFN (2015) 

 

O segmento que inclui o ramo de alimentação é o de Serviços e este, de 

acordo com o gráfico, opera em retração de 0,7% no período do segundo trimestre 

de 2015. 

De acordo com o último relatório divulgado pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o PIB brasileiro deve retrair 

0,80% em 2015. No relatório anterior, a organização havia projetado queda de 0,5% 

do PIB brasileiro para este ano.  

A estimativa da OCDE em relação ao PIB brasileiro em 2015 é, no entanto, 

mais otimista do que a dos analistas financeiros brasileiros, cujas previsões indicam 

que a economia contrairá 2,06%, segundo o Boletim Focus, do Banco Central, que 

recolhe pesquisas com 100 economistas de entidades financeiras. A Confederação 

Nacional das Indústrias (CNI), por sua vez, estima que o PIB nacional terá retração 

de 1,20% em 2015(ADVFN,2015). 

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê queda de 1% da economia 

brasileira em 2015. O Gráfico 1, adiante, ilustra a variação do PIB brasileiro e 

observa-se uma queda nos últimos anos nesse indicador. 
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Gráfico 1 – Variação do PIB Brasileiro 

 

Fonte: Site ADVFN (2015) 

 

Outro índice importante é o IPCA, Índice de Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo, medido pelo IBGE e considerado pelo Banco Central do Brasil 

como o índice oficial da inflação. O aumento do índice do IPCA significa o reajuste 

de preços para cima, resultando na inflação. O Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA) do mês de setembro de 2015 apresentou oscilação 

mensal de 0,54%. Essa taxa de variação é 0,32% maior que a valorização registrada 

no mês anterior (0,22%) e 0,03% menor que a aferida em setembro de 2014 

(0,57%). A inflação do nono mês de 2015 também é a menor variação mensal 

registrada em meses de setembro desde 2013, quando o indicador subiu 0,35%. 

Com o resultado apurado em setembro, o IPCA acumulado nos nove primeiros 

meses de 2015 foi de 7,54%, a maior alta para um período entre os primeiros nove 

meses do ano desde 2003, quando a taxa foi de 8,05% (ADVFN, 2015). O IPCA 

aferiu, quanto aos alimentos, aumento de 0,24%. Daqueles consumidos em casa, os 

preços se apresentaram com pequena queda, de -0,05%. Consumidos fora, o 

aumento foi de 0,77% (IBGE,2015). Segundo esta publicação, a maior variação do 

IPCA mensal dentre as regionais pesquisadas foi registrada pela região 

metropolitana de Brasília (1,25%).   
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Outra pesquisa importante para análise do ambiente econômico é a PMS 

(Pesquisa Mensal de Serviços) elaborada pelo IBGE, que produz indicadores que 

permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País, 

investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, 

com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um 

serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.  

De acordo com a pesquisa referente ao mês de agosto de 2015, o setor onde 

o ramo de alimentação se inclui é denominado Serviços prestados às famílias. Este 

setor apresentou uma queda de 8,2% no volume de serviços em agosto sobre igual 

mês do ano anterior, a segunda maior queda da série iniciada em janeiro de 2012, 

(a maior queda, de 9,1%, foi registrada em maio de 2015), contra -1,9% de julho 

e de -2,6% de junho, mantendo a série constante de variações negativas de volume 

a partir de maio de 2014. A variação acumulada no ano ficou em -4,8% e, em 12 

meses, -4,3% (IBGE,2015).  

A redução do poder aquisitivo da população ocupada em relação à agosto de 

2014, evidenciado pelo recuo de 3,5% no rendimento médio real habitual e de 5,4% 

na massa de rendimento médio real habitual da população ocupada, combinado com 

a variação de preços do item “alimentação fora do domicílio” acima da média global 

do IPCA de agosto, contribuíram para que os Serviços prestados às famílias 

registrassem a retração de 8,2% no volume de serviços (IBGE, 2015). 

Estes indicadores demonstram um ambiente pouco favorável para novos 

investimentos, porém alguns dados contrastam com essa situação. A receita 

nominal (balanço entre a receita total e as despesas totais) do setor de serviços no 

Centro Oeste cresceu 0,5% no trimestre encerrado em fevereiro (6,7% no finalizado 

em novembro), em relação a igual período de 2014, segundo a PMS, do IBGE. 

Observa-se também aumentos no Mato Grosso do Sul (3,3%) e no Distrito Federal 

(2,0%). Em Goiás e no DF, unidades da federação com informações estratificadas 

por segmentos, destacaram-se as elevações da receita nominal em outros serviços 

(17,9%) e em serviços prestados às famílias (4,4%). Considerados intervalos de 

doze meses, a receita nominal expandiu 7,8% em fevereiro (11,9% em novembro), 

assinalando-se o aumento de 12,4% no Distrito Federal (IBGE, 2015), como mostra 

a Tabela 2. 
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Tabela 2 – Receita nominal de serviços – Agregação para GO e DF1 

                  Serviços empresariais não financeiros, exceto saúde e educação 

 
Fonte:IBGE (2015) 
1 Goiás e DF são as unidades da região com dados estratificados pelo IBGE. 
2 Variação relativa ao trimestre encerrado no mês assinalado e o mesmo período do ano anterior. 
 

O mercado de trabalho do Centro-Oeste eliminou 18 mil empregos formais no 

trimestre finalizado em novembro, ante eliminação de 736 postos em igual período 

de 2013, segundo o Caged/MTE (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

/Ministério do Trabalho e Emprego). Apesar do número de empregos formais ter 

diminuído de formal geral, o setor de serviços foi um dos poucos que não 

apresentou variação negativa no período analisado, conforme apresenta a Tabela 3. 

Tabela 3 – Evolução do emprego formal – Centro-Oeste 

                  Novos postos de trabalho 

 
Fonte: MTE (2015) 
1 Refere-se ao trimestre encerrado no mês assinalado. 
2 Inclui serviços industriais de utilidade pública e administração pública. 
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Segundo a ABIA (Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação), o mer-

cado de food service obteve em 2010 o melhor desempenho em dez anos, 

crescendo 16,5% e atingindo R$ 185 bilhões de faturamento. Entre 2001 e 2010, o 

setor expandiu 235%, movimentando R$ 1,09 trilhão. Segundo a ABF (Associação 

Brasileira de Franchising), o faturamento das franquias de alimentação foi o que 

mais cresceu em 2010, com alta de 39,9%, em relação a 2009. (ABRASEL, 2011).  

Ainda segundo a ABIA, as indústrias de alimentos e bebidas respondem por 

produtos que equivalem a 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, que além 

de criar um número crescente de empregos, geram um saldo comercial superior 

àquele criado por todo o restante da economia. O faturamento das empresas do 

setor somou R$ 431,9 bilhões em 2012, sendo R$ 353,9 bilhões em alimentos e R$ 

78 bilhões em bebidas. Esse desempenho coloca o setor como o primeiro maior em 

valor bruto de produção da indústria de transformação (ABIA, 2012).  

A alimentação fora do lar também segue com um otimismo e previsões cada 

vez mais promissoras. Em 2014, a previsão era de que os brasileiros gastassem 

R$ 140,3 bilhões com alimentação fora do lar. Essa cifra é 8,6% maior que a 

registrada no ano passado, quando foram desembolsados R$ 129,18 bilhões, de 

acordo com dados do Pyxis Consum o, ferramenta de dimensionamento de 

mercado do Ibope Inteligência (ESTADÃO, PME, 2014).  

Vê-se, portanto, que há potencial econômico nesse setor. 

2.2 PERFIL SOCIOECONÔMICO DA POPULAÇÃO NO DF  

Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, PDAD/DF, a 

população urbana do Distrito Federal foi estimada, em julho de 2013, em 2.786.684 

habitantes, enquanto em 2011 era de 2.556.149. A distribuição populacional por 

sexo mostra que a maioria (51,98%) é constituída por mulheres, situação 

relativamente semelhante à observada em todas as regiões administrativas, exceto 

Estrutural, Lago Norte, 49,5%, e Setor de indústria, 48,78%.  

A renda domiciliar média da população do Distrito Federal em 2013, apurada 

pela pesquisa, era da ordem de R$ 5.015,04 (6,93 Salários Mínimos - SM) e a renda 

per capita de R$ 1.489,57 (2,20 SM). A renda média domiciliar mais alta foi 

verificada no Lago Sul, seguida do Park Way, Sudoeste/Octogonal e Lago Norte, as 

duas últimas com valores próximos entre si.  
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A renda mais alta representa quatro vezes a renda média do DF. Por outro 

lado, as regiões de menor renda média domiciliar são SCIA-Estrutural (1,99 SM), 

Varjão (2,59 SM) e Fercal (2,88 SM). O Gráfico 2 ilustra os valores pesquisados:  

 
Gráfico 2 – Renda Domiciliar Per Capita Média Mensal, segundo as Regiões Administrativas 

– Distrito Federal – 2013 

 
Fonte: CODEPLAN (2013) 
 
 

É importante destacar que, embora em termos de renda média o Distrito 

Federal detenha valor elevado, ao desagregar os dados em nível de Região 

Administrativa, um novo contexto aparece, evidenciando o elevado nível de 

desigualdade interna existente no DF e mensurado pelo Coeficiente de Gini, de 

0,474. O Coeficiente de Gini representa uma medida descritiva da classificação da 

renda, mensurando as suas diferenças, variando de “zero” que representa a 

igualdade perfeita a “um” que significa a desigualdade perfeita. Verifica-se que a 

diferença entre a maior renda domiciliar média (Lago Sul) é 14 vezes maior que a 

menor renda (Estrutural) e em termos de renda per capita, essa diferença é de 18 

vezes. Dentro de cada região administrativa, a desigualdade é menor, independente 

da classe social. O Coeficiente de Gini do Lago Sul é de 0,350, Park Way, 0,352 

enquanto nas rendas mais baixas, o indicador cai para 0,318 na Estrutural 

(CODEPLAN, 2013) . 
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O Distrito Federal vem, há alguns anos, disputando com os estados de Santa 

Catarina e da Bahia o posto de sexta maior economia do país, superado pelos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. 

O Produto Interno Bruto da Capital Federal atingiu, em 2012, R$ 171,5 bilhões e 

estima-se que, em 2014, tenha superado o patamar de R$ 200 bilhões. De outro 

lado, o Distrito Federal possui um expressivo mercado consumidor, com 2,9 milhões 

de pessoas e, o mais importante, com uma renda média três vezes maior que a 

média nacional.  

A população de sua área metropolitana já supera 4,1 milhões de habitantes, 

considerando que sua periferia metropolitana, formada por 12 municípios goianos 

adjacentes, possui contingente populacional de 1,2 milhão. Se considerado o Eixo 

Brasília-Anápolis-Goiânia, terceiro mercado consumidor e um dos mais importantes 

eixos de desenvolvimento do país, a população ascende a quase 7 milhões e seu 

PIB aproxima-se dos R$ 300 bilhões. Todos esses números evidenciam a robustez 

da economia local e seu enorme potencial de desenvolvimento (CODEPLAN, 2015). 

Segundo o Anúario do Distrito Federal – 2014, a economia de Brasília vem se 

destacando nos últimos anos e dá sinais de que possui um imenso potencial de 

crescimento. Com o maior PIB per capita do país, em torno de R$ 63 mil, de acordo 

com dados do IBGE divulgados em 2013, o Distrito Federal está à frente de todos os 

países latino-americanos e aparece como a sétima maior economia do Brasil. De 

acordo com o IBGE, o PIB do Distrito Federal é em torno de R$ 164,5 bilhões, 

correspondente a 3,97% do PIB nacional, como ilustra o Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Ranking do PIB per capita (R$) por unidades da Federação 

Fonte: Anuário do DF (2014) 
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3 CONSUMIDORES  

O estudo de potenciais consumidores pretende compreender melhor seu 
público e traçar objetivos para melhor atendê-lo. O objetivo do Good Truck é servir 
seus produtos próximo à entrada de faculdades (Ceub e Unb) e perto do parque 
Olhos d’água.  

Segundo o Anuário Estatístico da Unb, a população universitária em 2013 é 
de 39.979 alunos de graduação e 8.386 alunos de pós-graduação, além do corpo 
docente e técnicos administrativos, que somados totalizam 53.624 pessoas no 
campus Darcy Ribeiro. O Gráfico 3 ilustra a evolução da populacão universitária. 
 
Gráfico 4 – Evolução da População Universitária da UnB, 2008 a 2013 

 
Fonte: Anuário Estatístico da UnB (2013) 

A Tabela 4 discrimina por categoria o número de cada população: 

Tabela 4 – Evolução da População Universitária da UnB, 2008 a 2013 

 
Fonte: Anuário Estatístico da UNB (2014) 
Notas: 
1) Dados do 2º. semestre. 
Obs.: Na Pós-Graduação foram computados os alunos dos cursos de Mestrado, Doutorado e 
Residência Médica. 
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 Desses alunos, observa-se que 51,95% são do gênero feminino e 48,05% 
são do gênero masculino, conforme indica o Gráfico 5. 

Gráfico 5 – Percentual de Alunos Regulares Ativos Registrados nos Cursos de Graduação 
por Gênero e Semestre, 2013 

 
Fonte: Anuário Estatístico da UNB (2014) 

 

É importante analisar a faixa etária onde se encontra a maioria dessa 
população, de modo a elaborar uma comunicação que seja mais específica a tal 
idade. De acordo com esta publicação, a maior parte da população se encontra 
entre 19 e 29 anos, compreendendo dois grupos de faixa etária, 19-24 e 25-29, onde 
somados representam 78,77% da população total de alunos, sendo este percentual 
referente a 31.485 indivíduos, conforme a tabela a seguir demonstra: 
 
 
Tabela 5 – Alunos Regulares Registrados nos Cursos de Graduação, por Gênero e Faixa 
Etária, 2013 

 
Fonte: Anuário Estatístico da UNB (2014) 

  

Portanto, a delimitação do público alvo será o universitário, jovem (entre 19-
29 anos) que tem interesse em outras opções de alimentação além do Restaurante 
Universitário e lanchonetes localizadas no campus.  
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Sousa, A.A (2006) elabora uma pesquisa a fim de compreender o 

comportamento do consumidor de alimentos e como as pessoas decidem gastar sua 

disponibilidade de recursos, considerando dinheiro, tempo e esforço, na aquisição 

de produtos. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil do consumidor de alimentos 

orientado para saúde no Brasil. Segundo este estudo, dentre os fatores 

determinantes para a compra estavam a qualidade nutricional, o sabor, a 

conveniência, o preço e a aparência. Esta imagem identifica aspectos que 

influenciam o comportamento do consumidor de alimentos (SOUSA, A.A,2006) 

Figura 1 – Taxonomia das determinantes do comportamento do consumidor de alimentos 

 
Fonte: Steenkamp (1993, p. 402) 
 

A autora afirma que o consumo de alimentos e suas características 

nutricionais têm despertado interesse cada vez maior dos consumidores, da 

indústria de alimento, das políticas públicas e da mídia em geral. Na sua coleta de 

dados, um grupo pesquisado formado majoritariamente por mulheres, de 20 a 49 

anos, com nível de renda alto, acima de dez salários mínimos, e nível de 

escolaridade alta afirma priorizar a qualidade nutricional nas refeições em dias úteis, 

busca manter sua forma física e preocupa-se com a saúde. 

Os consumidores pertencentes a esse grupo priorizam a qualidade 

nutricional, dentre os fatores motivacionais. Esta análise vai de encontro ao que se 

espera do público-alvo definido para o Good Truck. 
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4 CONCORRÊNCIA 

 O Good Truck é uma empresa que pretende atuar no segmento de 

alimentação ambulante/móvel de food trucks. No entanto, tem o objetivo de oferecer 

opções mais saudáveis em alternativa ao que é servido pela maioria dos 

concorrentes nesse ramo. 

4.1. CONCORRENTE DIRETO 

Como concorrente direto, atuando no ramo de food truck e alimentação 

saudável, foi considerado o Fresh Food Truck. Este truck, fundado em 2015, tem 

como missão oferecer refeições funcionais e orgânicos. A Figura 2 representa a 

logomarca da empresa. 

Figura 2 – Logomarca do Fresh Food Truck. 
 

 
Fonte: website (2015) 

 O estabelecimento móvel, normalmente, estaciona no Setor Sudoeste e 
oferece opções veganas, sem lactose e voltadas para celíacos (sem glúten). 
Os preços variam entre 15 e 20 reais. De acordo com sua página no Facebook, 
onde é possível avaliar o estabelecimento, há 29 avaliações que resultaram em um 
índice de 4,9 estrelas, onde 5 estrelas é a maior pontuação possível. A Figura 3 
apresenta o veículo em que a empresa desempenha seu serviço. 
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Figura 3 – Veículo utilizado pela Fresh Food Truck 

 
Fonte: Facebook (2015) 

 
A comunicação da empresa é feita apenas pela página do Facebook, onde se 

encontram informações sobre o cardápio e localização do truck. 

4.2 CONCORRENTES INDIRETOS 

 Foram listados como concorrentes indiretos empresas e restaurantes que 
oferecem opções saudáveis de alimentação mas não atuam no segmento de 
alimentação móvel/ambulante de food trucks e que já atuam há algum tempo no 
mercado brasiliense, sendo referência para este nicho. 

4.2.1 Submore Healt Food 

O Submore Health Food é um dos estabelecimentos mais antigos e tem como 
missão oferecer pratos saudáveis para seu público. Há mais de 15 anos no 
mercado, conta com duas lojas, localizadas na Asa Sul (CLS 211) e na Asa Norte 
(CLN 115). Seu cardápio conta com diversas opções de lanches, como sandúiches 
leves, vitaminas e refeições, além de um buffet de salada e grelhados. A empresa 
tem o seu próprio site (<http://www.submore.com.br>), páginas não oficiais no 
Facebook e oferece serviço de entregas. A Figura 4, a seguir, apresenta a 
logomarca do empreendimento. 
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Figura 4 – Logomarca da Submore Healthfood 

 
Fonte: Kekanto.com.br (2015) 

4.2.2 Marietta Sanduíches e Saladas 

O grupo Marietta surgiu em Brasília, em 1982. A casa fez sucesso com uma 

receita que virou um clássico: o sanduíche leve, de forma triangular, com duas 

camadas de recheio, escolhidas entre dezenas de opções. Em 1994, nasceu o 

Marietta Café. A empresa oferece opções como sanduíches, crepes, pizzas, cafés e 

buffet de almoço. Atualmente, já são 18 Mariettas e 10 Marvins em Brasília, além 

das unidades em Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Uberlândia. O Marietta 

é uma referência no mercado de alimentação saudável e possui uma comunicação 

que conta com website (<http://www.marietta.com.br/>), fanpage no Facebook com 

receitas e dicas sobre alimentação saudável e atualmente oferece serviço de 

franquias, o que indica que a marca é forte e bem aceita pelo público. A Figura 5 

ilustra a logo da empresa. 
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Figura 5 – Logomarca da Marietta Sanduíches & Saladas 

 
Fonte: Facebook (2015) 

4.2.3 DNA Natural 

A empresa DNA NATURAL é uma rede de franquias que oferece alimentos 

preparados com menos ingredientes industrializados. A empresa chegou em Brasília 

em 2013 e oferece wraps, sanduíches e sucos naturais. Seu foco é montar um 

cardápio nutritivo e variado para agradar a todos e respeitar a sua natureza, 

valorizando a alimentação saudável, o cultivo orgânico e natural dos alimentos.  

Por ser uma rede de franquias, possui comunicação bem arrojada, com 

website próprio (www.dnanatural.com.br), página oficial no Facebook 

(https://www.facebook.com/dnanaturalbrasilia) com informações e dicas sobre estilo 

de vida saudável.  A Figura 6, a seguir, apresenta a logomarca do empreendimento.  

 

Figura 6 – Logomarca da DNA Natural 

 
Fonte: Guia BSB (2015) 
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A loja DNA Natural, em Brasília, se localiza na Asa Sul (CLS 104) com 
ambiente que comporta 60 lugares e a média de preço é até 50 reais (GUIA BSB, 
2015).  

4.2.4 Ponto do Açaí 

Com o propósito de inovar no preparo do Açaí, agregado a um conceito de 

alimentação saudável, surgiu em Brasília, na 308 Norte, o Ponto do Açaí. Segundo 

a  empresa, sua  missão é manter a qualidade no preparo dos produtos do cardápio, 

em especial o Puro Açaí vindo de Belém do Pará, já reconhecido e premiado como 

o Melhor Açaí de Brasília, e ainda, oferecer uma alimentação variada, saborosa 

e nutritiva, proporcionando satisfação e requinte ao paladar de pessoas que 

valorizam uma culinária leve e saudável. Conta com a premiação da publicação Veja 

Comer e Beber 2013, na categoria Melhor Açaí. Tem site próprio 

(<http://www.pontodoacaibsb.com.br>), mas não tem página oficial no Facebook.  

A logomarca da empresa encontra-se representada na Figura 7.  

Figura 7 – Logomarca do Ponto do Açaí 

 
Fonte: Website (2015) 

4.2.5 BENDITO SUCO – Bistrot de saúde 

A empresa Bendito Suco, abriu sua primeira loja na CLN 414, nas 

proximidades do Parque Olhos d’Água e oferece um cardápio composto por  

sanduíches naturais, quente ou frio, wraps, tortas variadas, saladas, o famoso açaí 

na tigela, além de uma gama de sucos, com ou sem leite, energizantes, smoothies. 

Bendito Suco foi eleito pela Revista Veja Brasília, por cinco anos consecutivos, 
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a melhor casa de Suco da Capital  e, nos anos de 2012 e 2013, incluído na seleta 

lista do Guia 4 Rodas.  Teve outra loja  localizado na orla do lago, no SCES 

Trecho 2, mas atualmente encontra-se desativada.  

A empresa possui site próprio (<benditosuco.com.br>) e página oficial no 

Facebook (<https://www.facebook.com/BenditoSuco413n>). A Figura 8 ilustra o 

símbolo da empresa. 

 Figura 8 – Logomarca da Bendito Suco 

 
 
Fonte: Facebook (2015) 

 

4.3 COMPARAÇÃO ENTRE A EMPRESA E SEUS CONCORRENTES  

 O feedback do cliente é uma ferramenta muito valiosa para analisar se a 

organização está alcancando os objetivos propostos, se há melhorias a serem feitas 

e em qual aspecto a empresa pode ser mais atenciosa ou investir mais. Ferramentas 

de avaliação como a presente no Facebook têm sido cada vez mais utilizadas pelos 

clientes para expressarem sua opinião. 

O portal Trip Advisor é um website no qual clientes podem avaliar os 

estabelecimentos onde estiveram, como restaurantes, pontos turísticos e hotéis, e 

servem de referência para quem busca conhecer lugares novos. Percebe-se, no 

entanto, a participação cada vez maior dos próprios moradores, tecendo 

comentários e opiniões acerca dos estabelecimentos visitados. Todos os 

concorrentes indiretos constam na base de dados do site e nesse tópico foram 

extraídas imagens do site referentes a avaliações de clientes sobre cada 
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estabelecimento para melhor análise de concorrência, baseado nas experiências do 

público. A escala de avaliações no site contém as opções “excelente”, “muito bom”, 

“razoável”, “ruim” e horrível”.  

Gráfico 6 – Pontuações dos visitantes – Submore Health Food 

 
Fonte: Trip Advisor (2015) 

 

Gráfico 7 – Pontuações dos visitantes – Marietta Sanduíches & Saladas 

 
Fonte: Trip Advisor (2015) 
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Gráfico 8 – Pontuações dos visitantes – DNA Natural 

 
Fonte: Trip Advisor (2015) 

 

Gráfico 9 – Pontuações dos visitantes –  Ponto do Açaí 

 

Fonte: Trip Advisor (2015) 
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Gráfico 10 – Pontuações dos visitantes –  Bendito Suco/Bistô de Saúde 

 
Fonte: Trip Advisor (2015) 

 

É possivel analisar a partir desses quadros extraídos do Trip Advisor que 

concorrentes como Submore, Marietta e Ponto do Açaí obtiveram avaliações 

negativas no quesito atendimento, o que impactou os outros fatores analisados. 

Percebe-se, portanto, que um atendimento ruim influencia direto na experiência 

gastronômica, ofuscando quesitos como produto e ambiente.  

A partir dessas avaliações, é possível identificar oportunidades, defasagens 

das empresas e também quais concorrentes obtêm melhores práticas, as quais 

subsidiarão as diretrizes a serem estabelecidas para a Good Truck. 
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5 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT – strenght, weaksnesses, opportunities and threats (forças, 
fraquezas, oportunidades e ameaças) é uma ferramenta estrutural oriunda do âmbito 
administrativo cujo objetivo é analisar o ambiente externo e interno para servir de 
diretrizes a estratégias para empresas melhorarem seu desempenho no mercado. 

Buscou-se, portanto, elaborar uma tabela levando em consideração fatores 

externos e internos que contribuam para uma melhor análise do segmento de 

mercado que a Good Truck pretende se inserir, como apresenta a Figura 8. 

Quadro I – Análise SWOT da Good Truck 

 
Fonte: Trip Advisor (2015) 
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6 OBJETIVOS E ESTRATÉGIA DE MARKETING 

Ambrósio e Siqueira (2002) afirmam que, na esfera do marketing, os objetivos 

são parâmetros utilizados para avaliar os resultados do plano de marketing, levando 

em consideração aspectos como a mensurabilidade (ser quantificável), identificação 

no tempo (ser relacionado com prazo específico) e definição clara (evitar 

interpretações errôneas). De acordo com essa conceituação, os objetivos do Good 

Truck são: 

a) A curto prazo (até 6 meses) : 
- Promover a marca nas redes sociais; 

- Alcançar o público pela plataforma digital; 

- Conseguir likes e seguidores no perfil em mídias sociais; 

- Participar de eventos de food trucks; 

- Implementar ações promocionais 

 
b) A médio prazo (até 18 meses) : 

- Fidelizar mais clientes; 

- Tornar-se referência no seu segmento; 

- Ampliar o alcance ao público-alvo nas redes sociais; 

- Fortalecer a marca Good Truck; 

- Organizar eventos e promover o segmento de food trucks 

 
c) A longo prazo (até 36 meses) : 

- Obter 100% de retorno do capital investido; 

- Expandir o negócio com aquisição de outro truck  

- Figurar em publicações sobre a gastronomia brasiliense,  
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7 AÇÕES DE MARKETING 

A fim de alcançar os objetivos propostos, procurou-se elaborar um conjunto 

de ações que visam fortalecer a empresa e promover a marca Good Truck. As 

ações planejadas levaram em conta o conceito de Mix de Marketing. 

 O mix de marketing, também conhecido como composto de marketing ou 

4P’s, é o conjunto de ferramentas que a empresa utiliza para perseguir seus 

objetivos de marketing no mercado-alvo.  

O planejamento do mix de marketing começa na formulação de uma oferta 

para satisfazer as necessidades do cliente, conforme Kotler e Keller (2006). Os 

autores elencam características que são decisivas na escolha final do cliente: 

qualidades do produto, mix de qualidades do serviço, e preço apropriado. 

Combinados, estes fatores resultarão numa oferta atraente para o cliente. 

Os elementos principais do composto de marketing são fundamentais e devem 

nortear a atuação da empresa para conseguir satisfazer o cliente. São eles, segundo 

Kotler (1993, p. 172):  

1) Produto: a empresa precisa saber o que o cliente quer, se seu produto 

satisfaz alguma necessidade, se oferece algum benefício e se é melhor que os 

similares da concorrência;  

2) Preço: deve ser compatível com o que o cliente está disposto a pagar, sem 

deixar de ser competitivo;  

3) Praça/Distribuição: o produto deve estar em lugar conveniente, onde possa 

ser visto e adquirido pelo consumidor;  

4) Promoção: os benefícios do produto devem ser comunicados ao cliente 

adequado da maneira mais convincente possível.  

O conjunto de ações planejado para a empresa Good Truck integra a visão 

da empresa, os objetivos propostos e o mix de marketing. 

Uma tabela foi elaborada para destacar as ações de marketing que serão 

utliizadas pela empresa para se consolidar no mercado. De maneira mais ampla, 

traçou-se as seguintes estratégias gerais para se alcançar os objetivos propostos: 

divulgação da marca, posicionamento e satisfação do cliente. As ações de 

marketing, em si, foram categorizadas de acordo com a estratégia a que pertence e 

relacionadas a um dos 4’ps do  mix de marketing 
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Quadro II – Ações de marketing desenvolvidas para a Good Truck 

 Ação Estratégia Mix de Marketing 

1. Desenvolver manual de identidade da 
marca 

Divulgação da marca Promoção 

2. Criar perfil da marca em redes sociais Divulgação da marca Promoção 

3. 
 

Postagem de informações no perfil 
social sobre o food truck, como  
data/local de funcionamento 

Divulgação da marca Promoção/Praça 

4. 
 

Postagem sobre dicas saudáveis e 
conteúdo relacionado à missão da 
empresa 

Divulgação da 
marca/Posicionamento 

Promoção 

5. Promoções no perfil em rede social, 
como compartilhar a página com amigos 
e ganhar desconto 

Divulgação da marca/ 
satisfação do cliente 

Promoção/preço 

6. Participar do maior número de eventos 
de food truck 

Posicionamento/ 
Divulgação da marca 

Promoção/praça 

7. Fazer descontos  no produtos para 
estudantes (público-alvo) 

Posicionamento/ 
Satisfação do cliente 

Promoção/ Preço 

8. 
 

Confeccionar um cartão fidelidade: na 
compra de 10 wraps, ganhe 1. 

Posicionamento/ 
Satisfação do cliente 

Produto/ Preço 
 

9. Promoção baseada em plataformas 
virtuais, como o Fourquare. Ex: o cliente 
com mais check-ins ganha produtos  

Posicionamento/ 
Satisfação do cliente 

Promoção/ Preço 
 

10. Procurar parcerias com 
estabelecimentos amigos, como o 
Cobogó, na 705n. que convida 
semanalmente trucks para seu 
estacionamento 

Divulgação da marca/ 
Posicionamento 

Promoção/ Praça 

11. Escolher fornecedores com foco em 
ingredientes frescos e orgânicos 

Posicionamento/ 
Satisfação do cliente 

Produto 

12. Incentivar feedbacl de cliente com 
mecanismos de avaliações como Trip 
Advisor e Facebook; ex: oferecer brinde 
pro cliente que fizer a avaliação. 

Posiconamento/ 
Satisfação do cliente/ 
Divulgação da marca 

Promoção 
 
 

13. Inscrever-se em cursos de 
microempresas 

Posicionamento Preço/produto 

Fonte:	Elaborado	pelos	autores	(2015)	
 

 

 



35	
	

	
	

REFERÊNCIAS 

 
ADVFN, 2015, Advanced Financial Network. PIB BRASILEIRO 2015  Disponível em: 
<http://br.advfn.com/indicadores/pib/brasil/2015>. Acesso em: 03 nov. 2015. 
 
ABRASEL, 2011. Disponível em: <http://www.abrasel.com.br/noticias/954-191211-
mercado-de-alimentacao-fora-do-lar-eleva-faturamento.html>. Acesso em: 03 nov. 
2015. 
 
AMBRÓSIO, V.; SIQUEIRA, R. Plano de marketing passo a passo: serviços. Rio 
de Janeiro: Reichmann & Affonso Ed., 2002.  
 
BRASIL.  BANCO CENTRAL DO BRASIL. . Boletim Regional do Banco Central 
do Brasil. 2015. Disponível em: 
<http://www.bcb.gov.br/pec/boletimregional/port/2015/01/br201501c3p.pdf>. Acesso 
em: 03 nov. 2015.  
 
BRASÍLIA. COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL 
CODEPLAN. . Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílio: PDAD-DF. 2013. 
Disponível em: 
<http://www.codeplan.df.gov.br/images/CODEPLAN/PDF/pesquisa_socioeconomic 
a/pdad/2013/Pesquisa PDAD-DF 2013.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2015.  
 
FACEBOOK. Bendito Suco. Fanpage. Disponível em 
<https://www.facebook.com/BenditoSuco413n/ >. Acesso em 10 nov. 2015. 
 
FACEBOOK. DNA Natural. Fanpage. Disponível em 
<https://www.facebook.com/dnanaturalbrasilia/ >. Acesso em 8 nov. 2015 
 
FACEBOOK,. Fresh Food Truck. Fanpage. Disponível em 
<https://www.facebook.com/Fresh-Food-Truck-827617630646417/?fref=ts >. Acesso 
em 13 nov. 2015 
 
FACEBOOK. Marietta. Fanpage. Disponível em 
<https://www.facebook.com/rede.marietta/ >. Acesso em 9 nov. 2015. 
 
FACEBOOK. Ponto do Açaí. Fanpage. Disponível em 
<https://www.facebook.com/pages/Ponto-do-
A%C3%A7a%C3%AD/1389588567985642?fref=ts>. Acesso em 3 nov. 2015 
 
FACEBOOK. Submore Health Food. Fanpage. Disponível em 
<https://www.facebook.com/pages/Submore-Health-
Food/210438738985622?fref=ts>. Acesso em: 7 nov. 2015. 
 
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: PHB, 
1993.  
 
O ESTADO DE SÃO PAULO. PME. Negócios de alimentação fora do lar devem 



36	
	

	
	

movimentar R$ 140 bilhões neste ano, 2014, disponível em  
http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,negocios-de-alimentacao-fora-do-lar-
devem-movimentar-r-140-bilhoes-neste-ano,4974,0.htm>. Acesso em novembro de 
2015. 
 
SOUSA, Adriana Alvarenga de; LIMA FILHO, Dario de Oliveira; ARAUJO, Geraldino 
Carneiro. Perfil do Consumidor de Alimentos Orientado para Saúde no Brasil. In: 
ENCONTRO DA ANPAD, Não use números Romanos ou letras, use somente 
números Arábicos., 2007, Rio de Janeiro. Artigo. Rio de Janeiro: Ufms, 2007. p. 1 - 
14. Disponível em: <http://www.anpad.org.br/admin/pdf/MKT-B1027.pdf>. Acesso 
em: 25 out. 2015.  
 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Anuário estatístico 2014. Disponível em: 
<http://www.dpo.unb.br/documentos/anuario/Anuario_2014.pdf>. Acesso em 2 nov.  
2015. 

 
‘	


