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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como tema os relacionamentos de cooperação entre pequenas 

empresas, colocando seu foco sobre os Food Trucks (FT) existentes no Distrito 

Federal. Os FT são cozinhas móveis, de pequenas dimensões, que atuam sobre 

rodas transportando e vendendo alimentos ao público, de forma itinerante. A 

cooperação entre pequenas empresas é entendida como a união destas para 

alcançarem soluções coletivas, porém, mantendo a independência individual. O 

objetivo geral desta pesquisa é apresentar como ocorre a cooperação entre os Food 

Trucks e quais as principais vantagens obtidas a partir desses relacionamentos. 

Para atingir esse objetivo, realizou-se uma pesquisa exploratório-descritiva com 

abordagem quantitativa, utilizando métodos de estatística descritiva para análise dos 

dados. Foram aplicados questionários estruturados junto a 31 proprietários ou 

gerentes de Food Trucks. Os resultados mostram que o perfil dos respondentes foi 

de empresas jovens, formais, com poucos funcionários e com predominância entre 

hambúrgueres e sanduíches entre os produtos comercializados. Os relacionamentos 

de cooperação entre eles podem ser caracterizados pela existência de mais 

parcerias do que desentendimentos, pelo fácil relacionamento com os trucks que 

comercializam produtos diferentes ou complementares e também pela não 

existência de contratos formais entre as parcerias. Também revelou-se que, em 

relação às ações de cooperação realizadas por eles, apenas as mais simples são 

amplamente adotadas, tais como realizar indicações de outros trucks para clientes 

ou para participação em eventos, compartilhamento de informações no mercado e a 

divulgação dos eventos em redes sociais. Enquanto as ações mais complexas, tais 

como a realização de treinamentos e palestras para os funcionários ou proprietários, 

contratação de consultorias e a compra de ingredientes em conjunto possuem baixo 

nível de presença. Desta forma, infere-se que as vantagens obtidas tornam-se 

proporcionais às ações realizadas. Esse fato pode encontrar explicação devido ao 

pouco tempo de existência das empresas e a uma possível falta de conhecimento do 

tema pelos proprietários. 

Palavras-chave: Relacionamento de cooperação. Empresas de pequeno porte. Food 

Truck. Distrito Federal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Contextualização 

 

 

Este trabalho aborda o tema de relacionamentos de cooperação com foco nos 

Food Trucks do DF – Distrito Federal. Em poucas palavras, cooperação entre 

empresas representa a partilha de objetivos comuns, ou ao menos, convergentes. 

Mais especificamente, cooperação interempresarial pode ser definida como um 

conjunto de empresas que se unem, porém, mantendo sua independência para 

alcançarem soluções coletivas. Este comportamento pode gerar determinadas 

vantagens para as empresas parceiras, como por exemplo: criação de novos 

mercados, suporte de custos e riscos em pesquisas e desenvolvimento de novos 

produtos, gestão da informação e de tecnologias, definição de marcas de qualidade, 

defesa de interesses, ações de marketing, entre outros (COSTA, 2009; OLIVER, 

EBERS, 1998; BALESTRIN, VARGAS, 2004).  

 Alinhados com este pensamento, Casarotto e Pires (2001) destacam a 

importância da cooperação entre as empresas, enfatizando que o objetivo desta 

união é de juntar esforços para realizarem atividades que necessitam de uma escala 

maior e maior capacidade inovativa para sua viabilidade competitiva.  

 Portanto, a estratégia da cooperação, segundo seus objetivos e os possíveis 

benefícios expostos acima, torna-se uma maneira eficiente de ser implementada em 

empresas de pequeno porte, visto que, devido à mudanças no ambiente competitivo, 

o aumento da concorrência nos mercados está cada vez mais acirrada, afetando, 

principalmente, a sobrevivência destas (FERREIRA, TEIXEIRA, 2008). 

 As empresas com menores portes, enfocadas nesta pesquisa, estão 

suscetíveis a várias desvantagens de mercado, como custos elevados, escala 

reduzida, pouca informação, desconhecimento de mercado, necessidade de 

treinamento de mão de obra e atualização tecnológica, inacessibilidade às linhas de 

crédito e, principalmente, pouca utilização de instrumentos de gestão, além da alta 

concorrência (VERSCHOORE; BALESTRIN, 2010).  

 Bortolaso, Verschoore e Antunes (2012) argumentam que as dificuldades 

diárias que os empresários de pequenas e médias empresas sofrem, muitas vezes, 

são causadas pela falta de tempo para um bom planejamento, visto que, eles se 
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tornam responsáveis por praticamente todos os processos dentro da empresa e são 

o principal solucionador de problemas, dessa forma, atividades essenciais para um 

desenvolvimento adequado do negócio ficam em segundo plano.  

Por outro lado, o conjunto destas empresas de pequeno porte apresenta uma 

série de aspectos positivos, entre os quais estão: a sua significativa contribuição 

para o produto interno bruto, alto alcance de mão de obra, flexibilidade locacional, 

que se refere à facilidade de instalação em todo o território nacional, contribuindo 

para a interiorização do desenvolvimento, entre outras (CHÉR, 1990). Elas se 

tornam um meio de descentralização da economia, geram adaptação de um modelo 

de negócio e criação de novos produtos e processos gerenciais, ou seja, tornam-se 

potenciais fontes de inovação. 

 Um exemplo dessas empresas de pequeno porte são os Food Trucks, 

pequenos caminhões ou trailers que podem produzir e vender produtos alimentícios, 

de maneira itinerante, com poucos funcionários e que costumam participar de 

eventos em grupos. Tais empresas podem ser consideradas como uma inovação do 

setor alimentício de Brasília, e por isso, serão o público alvo desta pesquisa. 

Simultaneamente, são empreendimentos sobre os quais se dispõem de poucos 

estudos acadêmicos. 

Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE, 2015), os Food Trucks apresentam um novo modelo de negócio de 

baixos custos demandados e com uma potencial clientela, de forma com que 

consigam muitas vezes alcançar o sucesso. Seu modelo apresenta uma forma 

diferenciada, buscando suprir as necessidades de seus clientes, que buscam 

praticidade, qualidade e modernidade (SILVA; LIMA; LOURENÇO, 2015). 

Assim, os Food Trucks nasceram como uma alternativa de mercado para 

muitos que desejavam ter seu próprio negócio e ao mesmo tempo ser inovador. 

Apesar de serem difundidos em outros países a mais tempo, como os Estados 

Unidos, em Brasília, apenas em 2015 percebeu-se o crescimento da visibilidade 

dessas empresas, chamando atenção não apenas do público mas também de 

empresários do ramo alimentício e de eventos. 

 A observação da realidade da cidade mostra que esses negócios estão se 

tornando cada vez mais populares. No ano de 2015, foram divulgadas cerca de 123 
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notícias vinculadas a eles no principal jornal da cidade, o Correio Braziliense. Além 

disso, eles têm organizado eventos e mobilizado cada vez mais público em Brasília. 

 Outro fator interessante sobre esse ramo é a existência de uma associação 

com o objetivo de integrar os proprietários dos Food Trucks, Associação Brasiliense 

de Food Truck (ABFT), esclarecendo-os com informações sobre os eventos, dicas, 

locais de parada, parceiros e outras, além de ser uma ferramenta de governança. 

Apesar de ainda ser uma iniciativa recente, dá evidências iniciais de alguma 

organização destes empreendimentos e o amadurecimento do segmento. Dessa 

forma, observa-se a existência de indícios de entendimento, pelos proprietários de 

Food Trucks, da cooperação como uma ferramenta capaz de trazer benefícios para 

os parceiros, o que atrai a atenção acadêmica para o estudo da articulação que 

surge entre eles e das ações de cooperação entre tais empresas. 

 

  

     1.2. Pergunta 

  

            Diante do contexto apresentado, a pesquisa propõe a seguinte questão:     

Existe cooperação entre os Food Trucks do Distrito Federal e quais as 

principais vantagens obtidas a partir desses relacionamentos? 

 

    1.3. Objetivo Geral 

  

 Verificar se existe cooperação entre os Food Trucks do DF e quais as 

principais vantagens obtidas por eles, a partir desses relacionamentos. 

 

    1.4 Objetivos Específicos 

 

 a) Caracterizar os Food Trucks do Distrito Federal quanto à principal 

especialidade, tempo de atividade e tempo de atividade formal, quantidade de 

funcionários, quantidade de porções/unidades vendidas mensalmente e faturamento 

mensal; 

 b) Investigar como ocorre a cooperação, caracterizando-a e identificando as 

ações de cooperação entre os Food Trucks, e 

 c) Elencar as principais vantagens obtidas como resultado da cooperação. 
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1.5 Justificativa 

 

 Ao executar uma busca sobre o tema de relacionamentos interempresariais 

de cooperação, encontra-se uma grande quantidade de estudos realizados, em 

diversos setores do mercado, como por exemplo, no de turismo (COSTA; 

GONÇALVES; HOFFMANN, 2014), inovação tecnológica (IACONO; ALMEIDA; 

NAGANO, 2011), alimentação (LIMA et al, 2006), elétrico (TÁLAMO; CARVALHO 

2012), entre outros. Esses estudos demonstram que os relacionamentos de 

cooperação entre empresas possuem conhecimentos válidos a serem repassados 

ao longo do tempo, e que vêm se tornando um tema cada vez mais atual e aplicável 

a empresas de vários portes e setores. 

 Amato Neto (2005) relaciona essa grande incidência de estudos sobre o 

tema, à importância que esses relacionamentos entre empresas possuem, 

principalmente para as de pequeno porte, no sentido de contribuir para o aumento 

da competitividade destas, trazendo uma série de benefícios. 

Pesquisas realizadas pelo Sebrae (2013), referentes ao ano de 2011 e com 

empresas de até 2 anos, revelam que, apesar de tantas barreiras a serem 

ultrapassadas, a taxa de sobrevivência das empresas de pequeno porte vêm 

aumentando ao longo dos anos, representando em 2005, 73,6% e em 2007, 75,6%. 

Deste modo, a taxa de mortalidade, apresenta quedas seguidas, de 26,4% em 2005 

para 24,4% em 2007. Dornelas (2008) acredita que esse aumento da taxa de 

sobrevivência se deve, principalmente, a um maior preparo dos empreendedores, 

visto que atualmente eles são contemplados com uma vasta informação sobre 

gestão de pequenos negócios e grandes possibilidades de capacitação. 

 Neste trabalho, as empresas de pequeno porte e voltadas para o setor 

alimentício possuem um destaque maior, visto que, ainda segundo a pesquisa 

realizada pelo SEBRAE (2013), as empresas de pequeno porte contabilizavam em 9 

milhões e eram responsáveis por cerca de 27% do Produto Interno Bruto brasileiro, 

representando R$ 599 bilhões. Esse número é expressivo se comparado aos dados 

de 2001, que na época, geravam cerca de R$ 144 bilhões. Esses valores foram 

apurados com base na soma da riqueza gerada pelas empresas de todos os portes 
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dos setores do Comércio, Indústria, Serviços e Agroindústria. É interessante 

destacar que no setor de comércio, as empresas com menores portes 

representavam 53,4% do PIB e no de serviços, 36,3%. No quesito empregabilidade 

formal, as pequenas empresas eram responsáveis por 52% da mão de obra formal 

do país, respondendo por 40% da massa salarial brasileira, sendo que, de acordo 

com dados da Secretaria do Desenvolvimento da Produção (2015), o setor do 

comércio, que inclui o alimentício, é responsável por absorver cerca de 20% da mão 

de obra do país. Dessa forma, ressalta-se o valor social e econômico que esses 

empreendimentos possuem no cenário econômico do país e, portanto, da dedicação 

acadêmica a compreender empresas de pequeno porte e suas dinâmicas de gestão. 

De acordo com o contexto apresentado, este trabalho irá abordar 

especificamente os Food Trucks do Distrito Federal. Segundo SEBRAE (2015), os 

Food Trucks são cozinhas móveis, de pequenas dimensões, e atuam sobre rodas 

transportando e vendendo alimentos ao público, de forma itinerante. A maioria dos 

veículos são trailers, furgões, camionetes ou caminhões adaptados. O valor do 

investimento pode ser bem variado, dependendo da tecnologia utilizada pela 

empresa e a necessidade de adaptação dos equipamentos a serem instalados. 

Outro fator essencial para entrarem em funcionamento é obter a concessão da 

administração da cidade e da vigilância sanitária. 

 Correlacionando os relacionamentos de cooperação entre empresas e os 

Food Trucks do DF, observa-se uma grande lacuna no conhecimento acadêmico, 

visto que não foram localizados outros estudos que tratem do assunto, 

especificamente. Isso se dá, ao fato de que, apesar da cooperação já ser um tema 

vastamente estudado, o negócio do Food Truck é considerado uma nova tendência 

dos empreendedores da cidade. 

 Por essa razão, o presente trabalho justifica-se por contribuir para ampliar os 

conhecimentos da comunidade acadêmica, procurando inserir a cooperação em um 

novo modelo de negócio, além de buscar oferecer maior suporte de informações 

para os empresários e interessados nesse recente empreendimento. 

 O trabalho está estruturado em 4 partes, seguindo-se a esta introdução. A 

primeira apresenta a base teórica em que o trabalho se apoia e o setor das 

pequenas empresas. A segunda, retrata os aspectos metodológicos utilizados para 
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coleta e análise dos dados e a terceira expõe o resultados obtidos. Por fim, são 

expostas as considerações finais, limitações do estudo e sugestões para futuras 

pesquisas.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

      Com o intuito de embasar este estudo, o referencial teórico adotado será 

utilizado para apresentar conceitos e informações apropriados ao tema estudado.  

      Dessa forma, será dividido da seguinte maneira: 

 Relacionamentos de cooperação entre empresas de pequeno porte e, 

 Vantagens da cooperação entre empresas de pequeno porte. 

 

2.1 Relacionamentos de cooperação entre empresas de pequeno porte 

  

A cooperação, vista como um relacionamento estratégico entre empresas, 

tornou-se um dos principais focos de estudo da sociedade acadêmica a partir das 

décadas de 1980 e 1990, quando grandes empresas multinacionais começaram a 

realizar parcerias visando o desenvolvimento da economia global, evidenciando 

cada vez mais o fenômeno no mundo coorporativo (VIZEU; GUARIDO; GOMES, 

2014). 

Oliver e Ebers (1998) definem cooperação interempresarial como a união de 

empresas autônomas com o objetivo de obter soluções coletivas. Costa e Souto 

Maior (2006, p.6) contribuem para essa definição, afirmando: 

Parece interessante utilizar essa definição quando a cooperação é 
estudada dentro da racionalidade organizacional, por possibilitar a 
abertura de se pensar que não pressupõe solidariedade ou ajuda mútua, 
como presumem alguns autores, mas sim executar uma ação que possa 
gerar ganhos maiores para ambas as partes do que a ação isolada seria 
capaz. Também dentro dessa racionalidade, não se pode condicionar a 
existência de uma organização à da outra, já que elas, apesar de vistas 
como complementares, são autônomas. De acordo com essa definição, 
pode ser inferido um caráter menos romântico da cooperação entre 
organizações (com fins lucrativos ou não).  

 

 De acordo com Casarotto e Pires (2001), um dos fatores que mais instigou a 

cooperação entre empresas de pequeno porte foi a globalização. Nessa realidade, 

as empresas passam a ter condições de produzirem mais por um custo menor, 

acarretando, assim, um aumento significativo da concorrência. Verschoore e 
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Balestrin (2008) também apontam a expansão do mercado global, o avanço da 

tecnologia, fim das vantagens competitivas estáveis, além do aumento de exigência 

por parte dos consumidores e da qualidade dos produtos, entre outros, fatores 

essenciais para que houvesse uma ruptura no modo de competição tradicional. 

Dessa forma, os autores apontam como objetivo da cooperação criar uma 

estrutura única, porém descentralizada, que seja capaz de reunir atributos que 

permitam as empresas se adaptarem a nova estrutura econômica vigente e a 

consequente concorrência. Assim, a justificativa para realização da cooperação, 

principalmente em empresas de pequeno porte é o fato de que elas necessitam unir 

esforços para alcançarem uma escala maior, e assim, maior nível de inovação para 

se manterem competitivas (CASAROTTO; PIRES, 2001).  

A reunião dos esforços das pequenas empresas pode ser traduzida pelas 

ações realizadas em conjunto. Alguns exemplos dessas ações em grupo incluem, 

além da própria criação de parceiros de cooperação, participação em cursos, 

treinamentos ou palestras de capacitação da mão de obra, compras de matéria-

prima em conjunto, compartilhamento de informações do mercado entre as 

empresas, investimentos para desenvolvimento do setor, marketing em conjunto, 

participação em eventos, contratação de consultorias para aperfeiçoamento das 

áreas mais críticas de gestão e discussões e estudos em grupo para 

implementações de melhoria na cadeia produtiva (PETTER; CERANTO; RESENDE, 

2011; CASTRO; BULGACOV; HOFFMANN, 2011).     

Além do aumento de competitividade, a utilização das estratégias de 

cooperação interempresarial torna-se importante à medida que ela amplifica o 

entendimento sobre a importância do amadurecimento do relacionamento entre 

empresas, transformando-se, também, em um canal entre objetivos individuais e 

coletivos. Ou seja, os empresários se beneficiam das vantagens de permanecerem 

em grupos, perante o mercado, clientes e fornecedores, atuando assim, sobre 

dificuldades individuais que na verdade afetam a todos (BORTOLASO; 

VERSCHOORE; ANTUNES, 2012). Porém, apesar do entendimento de todos esses 

benefícios, é importante notar que existem desvantagens, como apresenta Miranda 

(2013), mas que não serão o foco deste trabalho. 
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Dessa forma, a principal diferença entre a gestão de uma empresa individual 

e uma que possui parceiros de cooperação é a maneira com que os resultados são 

alcançados. Na gestão tradicional, a individual, os objetivos como abrangência de 

mercado, agregar valor ao seu produto ou serviço, fortalecer o poder econômico são 

buscados de maneira isolada, enquanto nos relacionamentos de cooperação, esses 

mesmos objetivos tentam ser atingidos de forma coletiva e maximizada, satisfazendo 

todos os associados (NESPOSLO et al, 2014). 

Porém, muitas vezes, fazer essa separação entre os resultados alcançados 

por empresas que possuem relacionamentos de cooperação, e entre aquelas que 

atuam sozinhas no mercado não é uma tarefa de fácil execução. Por vezes, os 

autores complementam afirmando que essa dificuldade está relacionada à escassez 

de indicadores de desempenho e ferramentas de avaliação adequadas (PEREIRA; 

VENTURINI, 2005; WEGNER; DAHMER, 2004).  

Wegner e Dahmer (2004) sugerem que, para haver uma avaliação correta do 

desempenho da cooperação, é preciso não apenas que as empresas participantes 

da cooperação possuam indicadores de desempenho geral, como também, as 

empresas individualmente façam suas avaliações dos seus resultados obtidos. Esse 

pensamento se torna relevante uma vez que se leva em consideração que, apesar 

de haver um desempenho coletivo das empresas que cooperam entre si, elas se 

mantêm autônomas, sem vínculos financeiros entre si. Por fim, os autores enfatizam 

que, embora os fatores motivacionais para criação de relacionamentos de 

cooperação envolvam, na sua maioria, os benefícios econômicos finais, é 

necessário que haja na medida do sucesso da cooperação, fatores qualitativos, 

como a sinergia das empresas participantes, coesão do grupo, capacidade de 

planejamento estratégico, reestruturação da produção e capacidade de conexão ao 

ambiente institucional, como sugere o modelo denominado Network Evaluation Tool. 

A fim de buscar ampliar os conhecimentos sobre os relacionamentos de 

cooperação, será utilizada a tipologia apresentada no estudo de Hoffmann, Molina-

Morales e Martínez-Fernández (2007): 
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Indicadores Tipologia 

a) Direcionalidade 
Vertical 

Horizontal 

b) Localização 
Dispersa 

Aglomerada 

c) Formalização 
Base contratual formal 

Base não contratual 

d) Poder 
Orbital 

Não orbital 

Quadro 1 – Resumo da tipologia proposta para relacionamentos de cooperação 

Fonte: Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-Fernández (2007) 

 

Referente à direcionalidade, os autores apresentam os conceitos da seguinte 

maneira: a cooperação entre empresas que atuam de forma especializada, cada 

uma responsável por uma parte do processo, e que não são concorrentes nem 

operam no mesmo mercado é conhecido como um tipo de cooperação vertical. 

Dessa forma, elas buscam ganhar competitividade pela especialização e pela 

eficiência coletiva nos processos. Logo, aquelas que atuam no mesmo mercado e 

que são concorrentes são conhecidas como cooperação horizontal. Nesse caso, 

elas buscam tornarem-se mais competitivas por meio dos ganhos gerados pela 

união entre as empresas. 

Ao tratar-se da localização, as empresas podem ser dispersas ou 

aglomeradas. Sendo dispersas, elas necessitam fazer intercâmbios de bens e 

serviços através de um processo avançado de logística para superar a distância 

existente. Normalmente, ao serem empresas dispersas, praticam a cooperação 

vertical e utilizam, frequentemente, contratos formais para realização de parcerias. 

Ao se aglomerarem territorialmente, as empresas muitas vezes superam o 

relacionamento puramente comercial, sendo a afinidade um fator importante. Nesse 

cenário há uma propensão maior do aumento da confiança entre os membros, 
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facilitando as relações não contratuais (HOFFMANN, MOLINA-MORALES, 

MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ; 2007).  

Molina-Morales e Hoffmann (2002) frisam que a cooperação entre empresas 

pode ser facilitada de acordo com a proximidade geográfica que possuem, de modo 

que, através dela, é possível que as empresas sejam expostas a uma quantidade 

maior de experiências mútuas, desenvolvendo, portanto, maior nível de confiança e 

colaboração, permitindo o desenvolvimento econômico e o alcance de vantagens 

competitivas. 

Em relação à formalização, os relacionamentos de cooperação podem ser 

classificados em sua base contratual formal e a não formal. Essa tipologia será 

definida de acordo com o escopo de cada relacionamento de cooperação existente, 

não possuindo uma forma ideal. Usualmente, em relacionamentos verticalizados há 

contratos formais, visando a prevenção de comportamentos oportunistas e a 

obtenção de garantias acerca do comportamento do seu parceiro. Por outro lado, os 

relacionamentos horizontais costumam ser estabelecidos de acordo com a confiança 

gerada, e estes são caracterizados por não possuírem uma base contratual formal. 

Uma forma encontrada para evitar o oportunismo, ou seja, uma fraude nas relações 

existentes, são as sanções que podem surgir, que vão desde rumores até a 

exclusão por curtos ou até mesmo definitivamente das empresas que a praticarem 

(HOFFMANN, MOLINA-MORALES, MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ; 2007). 

No quesito de poder, a cooperação pode estar inserida no cenário orbital ou 

não orbital. No orbital, é necessário a existência da hierarquia, a qual muitas vezes 

está presente em relacionamentos entre empresas e fornecedores. Dessa forma, 

existe um centro de poder, na qual as demais empresas circundam. Porém, em 

relacionamentos não orbitais, cada empresa possui a mesma capacidade para 

tomadas de decisões, visto que não existe hierarquia entre elas (HOFFMANN, 

MOLINA-MORALES, MARTÍNEZ-FERNÁNDEZ; 2007).  

Amato Neto (2005), por sua vez, define os principais atributos que influenciam 

para a formação de relacionamentos de cooperação em empresas de pequeno 

porte, quando estas, tem como objetivo principal buscar reciprocidade e eficiência, 

ou seja, buscam complementar suas capacidades e competências administrativas e 

técnicas. O autor então aponta fatores relativos ao conhecimento organizacional, 
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apresentando classificações existentes, cujas características implicam na facilidade 

ou dificuldade na transmissão de informação, afirmando que quanto mais simples e 

independente o conhecimento a ser divulgado for, mais simples sua transmissão. 

Complementando, Amato Neto (2005) também apresenta os fatores 

relacionados à organização capazes de facilitar a formação de relacionamentos de 

cooperação, sendo estes: os recursos existentes, estrutura do relacionamento, 

capacidade administrativa e confiança. Os recursos existentes são essenciais, pois 

demonstram os ativos que a empresa desejosa de participar da cooperação possui 

para contribuir com os parceiros, da mesma forma, que ela deve apresentar suas 

carências. Assim, quanto mais claras as informações dos futuros e atuais parceiros, 

mais fácil torna-se compreender as possíveis vantagens e contribuições de sua 

participação na cooperação. A estrutura diz respeito à maneira como os 

relacionamentos com outras organizações estão construídos, podendo ser de forma 

direta ou indireta. As relações diretas podem ser exemplificadas pelo contato em que 

duas empresas parceiras possuem diretamente. Enquanto a indireta representa o 

contato que uma empresa participante do relacionamento de cooperação possui 

com uma não participante por intermédio de uma organização com quem interage. 

 

Figura 1 – Relações diretas e indiretas entre empresas participantes de relacionamentos 

Fonte: Amato Neto (2005, p. 61) 
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Os dois tipos de relações descritas por Amato Neto (2005) possuem suas 

vantagens e desvantagens. Ambas, de acordos com suas características, possuem 

diferentes meios para dar suporte ao fluxo de conhecimento dos relacionamentos de 

cooperação, dessa forma, a organização necessita efetuar uma avaliação para 

descobrir qual se torna mais vantajosa.  

Outro fator apontado por Amato Neto (2005) diz respeito à capacidade 

administrativa de cada participante, referindo-se, principalmente, a normas e regras 

gerais internas para lidar com seus parceiros. Essa capacidade explicita 

conhecimentos fundamentais que se tornam competências a serem disseminadas 

entre os parceiros, que se engendradas de maneira adequada, formam um 

relacionamento de cooperação com membros efetivos, além de tornar a organização 

mais atrativa para futuras parcerias. Dessa forma, o autor conclui seu raciocínio 

incluindo a confiança entre os membros como o último fator facilitador do fluxo de 

conhecimento. Ele acredita que o comportamento e ações oportunistas por 

determinados parceiros acaba deteriorando a confiança entre a rede, dificultando 

assim, o fluxo de conhecimento entre ela. Dessa forma, ele sugere utilizar as 

informações do recurso e estrutura do relacionamento, que estão disponíveis, para 

buscar identificar as empresas que adotam esse comportamento.  

Acrescentando ao pensamento exposto, Kim e Vonortas (2014) sugerem que 

existem outros fatores para que pequenas e jovens empresas se tornem propensas 

a realizarem parcerias, como, por exemplo, quando:  

a) crescem de tamanho; 

b) sua liderança apresenta vantagens significativas de educação e 

networking; 

c) são mais inovadoras, percebem a tecnologia como uma importante 

vantagem competitiva; 

d) operam em setores caracterizados pelo rápido avanço tecnológico e 

volatilidade geral do mercado, e 
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e) operam em ambientes com percepção satisfatória da proteção de 

propriedade intelectual. 

 

2.2 Vantagens da cooperação entre empresas de pequeno porte 

 

Feijó e Zuquetto (2014) expõem que os relacionamentos de cooperação são 

capazes de gerar benefícios que vão dos econômicos aos não econômicos, 

passando por melhorias nos resultados financeiros, aprimoramento de processos e 

enfim, o aprendizado, que pode ser obtido a partir do acesso a novos conhecimentos 

e troca de competências entre organizações. O aprendizado, conforme Fleury e 

Fleury (2001, p.193), pode ser entendido como o conhecimento organizacional. E 

ainda, segundo os autores, um possível indicador de que o conhecimento 

organizacional foi absorvido pela empresa, é a possibilidade desse conhecimento 

ser recuperado pelos colaboradores da organização, como revelam na seguinte 

passagem: 

 

As organizações podem não ter cérebros, mas têm sistemas cognitivos e 
memórias; desenvolvem rotinas, procedimentos relativamente 
padronizados para lidar com os problemas internos e externos. Estas 
rotinas vão sendo incorporadas, de forma explícita ou inconsciente, na 
memória organizacional. A mudança em processos, estruturas ou 
comportamentos não seria o único indicador de que a aprendizagem 
aconteceu, mas a possibilidade deste conhecimento ser recuperado pelos 
membros da organização. 

 

Hoffmann, Lopes e Medeiros (2013) adicionam que no processo de 

transferência de conhecimento entre as empresas que cooperam entre si, é 

necessário considerar três elementos importantes, como: o próprio relacionamento 

entre as empresas, a mobilidade da força de trabalho e as instituições de apoio. 

Porém, no contexto de troca de conhecimento, cada elemento recebe importância 

distinta de acordo com características da organização, como a idade e tamanho da 

empresa, suas curvas de experiências e o número de passos do processo de 

produção. Dessa forma, cada empresa possui capacidades diferentes de identificar 

o conhecimento disponível nas relações de cooperação e como utilizá-las da melhor 
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maneira possível. O estudo de Thomazine (2012) corrobora com os autores 

apresentados, visto que a autora demonstra a importância das interações entre os 

atores dos destinos turísticos analisados e a troca de informações entre eles.  

 

Buscando sedimentar as informações apresentadas, Verschoore e Balestrin 

(2008) afirmam, de acordo com sua pesquisa realizada com 443 representantes de 

empresas que possuem relacionamentos de cooperação no Rio Grande do Sul, que 

os cinco fatores propostos para explicar a criação de tais relações, são: 

 Escala e poder de mercado; 

 Acesso a soluções; 

 Aprendizagem e inovação; 

 Redução de custos e riscos e, 

 Relações sociais. 

A obtenção desses benefícios também podem ser encontrados no trabalho de 

Nespolo et al (2014) e Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-Fernández (2007).  

Essas vantagens são apontadas por Verschoore e Balestrin (2008) como os 

principais ganhos competitivos dos relacionamentos de cooperação em empresas de 

pequeno porte. Escala e poder de mercado se referem aos privilégios concedidos ao 

grupo de empresas participantes desses relacionamentos, na qual conseguem um 

grande aumento do poder de barganha perante seus fornecedores e parceiros. Esse 

privilégio é alcançado de acordo com o maior número de integrantes da parceria, 

refletindo um maior reconhecimento positivo por parte do mercado a essas 

organizações.  

Esse reconhecimento é importante, pois, além de ajudá-las a se tornarem 

competitivas, também facilitam o acesso ao crédito, de forma com que recebam 

maior legitimidade sob suas ações empresariais, focando sua importância em seu 

contexto institucional (DIMAGGIO; POWELL, 1983) 

O fator acesso a soluções representa em si meios de dissolver gargalos 

coletivos as pequenas e médias empresas, podendo se apresentar desde a criação 

de uma infraestrutura em comum para os parceiros e apoio à ações individuais de 



28 
 

maior amplitude, como o surgimento de facilidades de treinamentos e atendimentos 

especializados de problemas usuais para seus colaboradores e também auxílio 

gerencial e contábil à disposição dos participantes da rede. Todas essas vantagens 

acabam por fortalecer as relações entre as empresas e tornar o relacionamento mais 

sólido (VERSCHOORE, BALESTRIN, 2008). 

Aprendizagem e inovação podem se apresentar de diversas maneiras, como 

por exemplo, conhecimentos, técnicas e métodos que são disseminados entre as 

empresas, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades e, 

sucessivamente, viabilizam possíveis inovações de processo desenvolvidas em 

grupo. Essa aprendizagem muitas vezes está relacionada a atividades rotineiras das 

organizações que conseguem criar soluções mais benéficas para todo o conjunto, 

gerando também, um aumento da sinergia entre os parceiros. Porém, ela também 

pode estar inserida em um contexto ampliado, como por exemplo, o 

socioeconômico, construindo novos meios de adaptação das empresas nesse 

ambiente (VERSCHOORE, BALESTRIN, 2008; MOLINA-MORALES, HOFFMANN, 

2002). 

Ao aludir a redução dos custos e riscos, Verschoore e Balestrin (2008) falam 

sobre a possibilidade de divisão dos custos e riscos referentes a ações e 

investimento em comum para os participantes, de forma com que reduza a 

incidência de vários fatores internos e externos que limitam o crescimento das 

empresas de pequeno porte. É possível relacionar a redução de custos devido ao 

aumento da economia de escala, facilitado por quanto maior for o número de 

participantes da rede. Dessa maneira, esse fator pode ser considerado um grande 

motivador para os empresários decidirem participar e se manterem em uma rede 

interempresarial, tendo em vista que a diminuição de custos possibilita um impacto 

positivo no desempenho financeiro da empresa, viabilizando um aumento do 

faturamento ou a própria lucratividade. 

Outro benefício apresentado pelos autores está inserido nas relações sociais 

que são criadas entre os indivíduos participantes. Esse benefício aborda o fato de 

que muitas vezes, os relacionamentos desenvolvidos entre os indivíduos permitem 

criar laços com sentimento de pertencimento à um grupo familiar, extrapolando o 

relacionamento puramente comercial, onde são compartilhadas experiências de 
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auxílio mútuo, como oportunidades e ameaças, contribuindo para o fortalecimento 

da confiança entre os associados (VERSCHOORE; BALESTRIN, 2008). Tálamo e 

Carvalho (2012) adicionam que a confiança entre os membros é um dos fatores 

principais para o estreitamento dos relacionamentos de cooperação, sendo este, 

portanto, um dos seus maiores desafios a ser conquistado. 

No estudo de Costa e Souto Maior (2006) é possível verificar a existência de 

benefícios já citados aqui, como aumento do conhecimento e geração de inovação, 

redução de custos e riscos e melhora do desempenho financeiro. As autoras 

também adicionam a importância do marketing para as empresas, ou seja, a 

importância da criação de uma imagem de qualidade para seu público, assim como 

o serviço/produto oferecido deva estar no nível da imagem vendida. Ferreira e 

Teixeira (2008) apontam que, devido ao seu alto custo, as ações de marketing mais 

efetivas poderão ser adotadas quando realizadas em conjunto, possibilitada pela 

divisão de custos entre os membros. Dessa forma, não apenas é possível ter um 

aumento da divulgação, mas também de sua clientela. 

É interessante notar que o estudo dos relacionamentos de cooperação 

inserido no contexto das empresas de pequeno porte vem recebido cada vez mais 

atenção acadêmica, visto que a compreensão sobre os modelos de gestão adotados 

pelas empresas que a utilizam nos permite avaliar o subsequente sucesso ou 

fracasso obtido. E assim, é possível a proposição de novas ações de melhorias para 

a implantação adequada da cooperação entre empresas (BORTOLASO; 

VERSCHOORE; ANTUNES, 2012). 

Portanto, o relacionamento de cooperação entre empresas de pequeno porte 

é uma forma de ampliarem seu domínio sobre a cadeia de valor. A cadeia de valor 

representa as funções-chaves de uma organização, sendo: Pesquisa e 

Desenvolvimento, logística, suprimentos, produção e marketing. Quanto maior a 

integração entre a cadeia de valor, maior será a competitividade das empresas 

(AMATO NETO, 2005). Casarotto e Pires (2001) explicam que essa integração da 

cadeia de valor está relacionada a produção do produto com alto valor agregado, ou 

seja, aquele que consiga se beneficiar das vantagens de cada passo da cadeia. 

Dessa forma, o cliente conseguirá atribuir-lhe mais valor do que o seu preço. Pela 

agilidade e flexibilidade na cadeia produtiva que as empresas de pequeno porte 
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possuem, ao conseguirem agregar as vantagens que as grandes companhias 

detêm, seria possível obter altos índices de competitividade. 

De acordo com a literatura consultada, em resumo, pode-se apontar como 

vantagens da cooperação entre empresas de pequeno porte:  

 Transferência de conhecimento; 

 Aprimoramento ou inovação de processos, estrutura ou comportamento; 

 Melhoria do resultado financeiro; 

 Aumento de divulgação e clientela; 

 Escala e poder de mercado; 

 Acesso à soluções: treinamentos, palestras e consultorias; 

 Redução de custos e riscos; 

 Estreitamento das relações sociais; 

 Acesso à crédito e, 

 Aumento de legitimidade sob suas ações empresariais. 

Tendo em vista a apresentação das teorias de vários autores sobre o tema, é 

possível fazer uma breve comparação com resultados encontrados em alguns 

trabalhos, como o de Costa, Gonçalves e Hoffmann (2014), Ferreira e Teixeira 

(2008), Garay, Santana e Costa (2015), Costa, Costa e Miranda (2012), Miranda 

(2013) e Santana (2013). 

O estudo de Costa et al (2012) teve como objetivo analisar as contribuições 

da implementação do arranjo produtivo local (APL) para as vantagens competitivas 

das micro e pequenas empresas (MPE) do turismo e desenvolvimento local da 

Costa dos Corais, em Alagoas. Os resultados demonstraram relacionamentos de 

cooperação frágeis, com pouca aderência de suas ações, dificultando o acesso a 

maiores vantagens. Porém, foi notado que a maior parte das empresas estudadas 

reconhecia a importância dessas ações de cooperação para atingir resultados 

significativos de competitividade. 

No estudo realizado por Costa et al (2014) o objetivo foi avaliar os 

relacionamentos de cooperação existentes entre os albergues de Belo Horizonte 

(2014), sob a perspectiva que esses relacionamentos seriam fontes geradoras de 

vantagens competitivas para as empresas e o destino turístico. Os resultados 



31 
 

apresentados demonstraram que não há existência de relacionamentos de 

cooperação entre os albergues, tampouco as vantagens advindas deles. Isso ocorre 

devido a inexistência de articulação e comunicação dos proprietários das empresas. 

O recente estudo publicado por Garay et al (2015) também consistiu em 

verificar a existência de relacionamentos de cooperação e as possíveis vantagens 

para os empreendimentos turísticos e para a cidade de Cavalcante, em Goiás, no 

que diz respeito à competitividade dos negócios e a sustentabilidade do destino. 

Semelhante ao resultado de Costa et al (2012), o resultado da pesquisa revelou 

poucas ações de cooperação no dia a dia entre as empresas ligadas ao turismo, 

impossibilitando a percepção de vantagens competitivas. Porém, a grande parte dos 

entrevistados afirmaram que poderia haver um desenvolvimento local maior como 

resultado da cooperação entre as empresas. 

No estudo de Ferreira e Teixeira (2008) o objetivo foi analisar as característica 

da rede do setor de comércio varejista, a Rede Econômica de Supermercados, 

assim como identificar os principais benefícios e dificuldades verificados na 

operacionalização da Rede. De acordo com os resultados, observa-se um 

relacionamento de cooperação forte entre as empresas, de forma com que as 

principais vantagens competitivas se referem à realização de compras e marketing 

em conjunto, enquanto a principal dificuldade se concentra na conciliação de 

interesses coletivos com os individuais.   

Já Miranda (2013) realizou uma análise do setor hoteleiro de Brasília, na qual 

teve como objetivo principal analisar as dificuldades para se estabelecer relações 

sociais de cooperação entre as empresas. O resultado da pesquisa trouxe um 

cenário competitivo amistoso entre o setor hoteleiro de Brasília. Porém, no quesito 

da cooperação, foi verificado maior adesão nas ações mais simples, como troca de 

informações. Dessa forma, embora tenha notado interesse dos gerentes em 

cooperar de forma mais intensa com outros hotéis, esse fator não tenha sido 

suficiente para a implantação, de fato, de ações de cooperação complexas.  

Santana (2013) apresentou um estudo com o objetivo de avaliar a relação de 

cooperação no setor turístico com a competitividade dos destinos de Alto Paraíso e 

Pirenópolis (GO), entendendo a competitividade de forma alinhada com a Visão 

Baseada em Recursos (VBR). 
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No que concerne à relação de cooperação entre os destinos turísticos 

estudados, foi verificado que as empresas estudadas ainda estão em estágio 

incipiente de cooperação, prevalecendo estratégias individuais. Assim, a cooperação 

existente é resultante de fatores externos que surgem naturalmente. 

Esses trabalhos se mostram importantes à medida que são utilizados para 

verificação das teorias apresentadas e que podem auxiliar e balizar os resultados do 

presente estudo. Predomina entre eles a apuração de que a cooperação entre os 

atores sociais e investigados tende a ser discreta, mesmo nos estudos onde os 

respondentes reconhecem a importância dessa ação estratégica. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Nessa seção é abordada a metodologia aplicada, ou seja, a escolha dos 

procedimentos empíricos adotados para a realização da pesquisa em estudo. 

Também é discutido mais profundamente o instrumento de pesquisa aplicado, bem 

como os procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

 

Devido às características intrínsecas do objetivo da pesquisa, o presente 

trabalho adotou um delineamento exploratório de natureza descritiva. O estudo 

exploratório tem como objetivo examinar um tema de pesquisa pouco explorado, 

com poucos estudos da área, permitindo assim, um aumento de perspectiva pelo 

problema e uma maior amplitude das bases do conhecimento. A natureza descritiva 

refere-se a coletar e medir os dados de maneira independente ou em conjunto entre 

as variáveis, buscando, nos resultados, descrever o fenômeno e como ele se 

manifesta no local de estudo, sem a necessidade de relacionar as variáveis medidas 

(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006). 

A abordagem aplicada é quantitativa, caracterizada exatamente por 

quantificar não apenas as variáveis em estudo, como também as modalidades de 

coleta de dados, e realizar um tratamento destes por meio de métodos estatísticos, 

podendo ser dos mais simples aos mais complexos, de acordo com a necessidade 

da pesquisa (RICHARDSON, 1999). 

Devido ao instrumento adotado para coleta de dados, o questionário, 

anteriormente revisado por um pré-teste, e visando alcançar os objetivos traçados, a 

pesquisa utilizará dados primários para a posterior análise. Vale ressaltar que o 

público alvo da pesquisa são os proprietários e/ou gerentes dos Food Trucks, visto 

que apenas eles possuem a autoridade para criarem um relacionamento de 

cooperação. 



34 
 

Para se atingir os objetivos pretendidos, será estudado de forma exploratória 

o setor das empresas alimentícias itinerantes de pequeno porte em Brasília, os 

chamados Food Trucks. Eles serão o público alvo dos questionários realizados para 

que possam produzir as informações necessárias e suficientes para um 

entendimento adequado do funcionamento do setor na cidade, e sua possível 

caracterização. 

 

3.2 População e amostra 

 

É importante destacar que, devido a não existência de estudos anteriores 

sobre Food Trucks no Distrito Federal, falta de dados oficiais sobre a quantidade de 

empresas existentes na cidade e também por fatores internos da pesquisa, como o 

tempo previsto para coleta e análise de dados, será utilizada uma amostra não 

probabilística intencional (RICHARDSON, 1999). Isso significa que os elementos 

que irão compor a amostra, apesar de não conseguirem representar 

estatisticamente a totalidade da população de Food Trucks na cidade, são 

reveladores de características relevantes por terem sido escolhidos por 

determinados critérios do pesquisador (CORREA, 2003). No caso, o critério 

estipulado foi estarem participando de eventos com outros Food Trucks (no mínimo 

3) em espaços públicos da cidade. A meta traçada foi de alcançar 30 respondentes, 

tornando mais factível as posteriores análises estatísticas não paramétricas para 

pequenas amostras. 

 Após a realização da coleta de dados, a pesquisa contou com o total de 32 

participantes. 

 

3.3. Procedimento de coleta de dados e instrumento de pesquisa 

 

A coleta de dados foi estruturada da seguinte maneira: primeiramente aplicou-

se o pré-teste, e em seguida o questionário. O pré-teste foi aplicado em dois Food 
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Trucks com as mesmas características dos outros respondentes, ou seja, aqueles 

que estivessem participando de eventos, com no mínimo 3 participantes. Esses dois 

respondentes do pré-teste foram inclusos na amostra final para análise de dados. 

 Dessa forma, seguindo o pensamento de Richardson (1999), o pré-teste 

contribuiu para realizar não apenas uma revisão do questionário, como também 

ajudou a verificar se o instrumento de pesquisa estava adequado em alguns 

aspectos, como por exemplo, se o processo de coleta estava apropriado, se era 

possível captar as informações necessárias, além de ter se tornado um momento 

importante para obter informações sobre o tema em estudo. Seguindo esta linha de 

raciocínio, foram necessárias algumas alterações no questionário, visando o alcance 

desses objetivos. Algumas dessas alterações foram a respeito dos valores sugeridos 

como faturamento e a quantidade de porções vendidas mensalmente, conforme 

sugestão dos respondentes. 

A segunda etapa consistiu na coleta de dados que ocorreu como planejado no 

cronograma da pesquisa, durante a segunda quinzena do mês de Dezembro de 

2015 e a primeira semana de Janeiro de 2016. Foram visitadas quadras da Asa Sul, 

Asa Norte, Lago Sul, Park Sul, Águas Claras, Vicente Pires e Ceilândia para 

identificar eventos. Porém, o período determinado para coleta apresentou 

determinadas limitações. Além de ser a época de férias dos brasilienses, a cidade 

contou com muita chuva. Esses dois fatores dificultaram a busca pelos Food Trucks, 

pois além de muitos estarem de férias, precisaram cancelar eventos devido ao mau 

tempo. Por isso, a fim de facilitar a busca de respondentes, um questionário foi 

aceito por e-mail por um Food Truck que, apesar do proprietário estar de férias 

durante esse período, participa ativamente de eventos, sendo, inclusive, citado como 

parceiro por outro truck durante um evento. 

A partir da identificação de eventos, a pesquisadora abordava os proprietários 

ou gerentes dos Food Trucks explicando sobre o que se tratava a pesquisa e 

entregava os questionários, quando permitido. Torna-se relevante informar que, 

alguns respondentes, por estarem ocupados, solicitavam que a pesquisadora lesse 

as questões e preenchesse o formulário com eles, de acordo com a resposta 

indicada. 
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Nos dias de coleta, não foi possível entregar todos os questionários antes do 

início dos eventos, conforme planejado, visto que facilitaria a resposta, por ser um 

momento em que os clientes ainda não estavam presentes. Porém, os questionários 

e as instruções para responder eram passadas e aguardava-se quando o 

respondente estava disponível para responder sozinho, de modo que, certo tempo 

depois eram recolhidos. 

 Devido à exigência de um número mínimo de participantes nos eventos, 1 

questionário foi excluído da análise, visto que não cumpria este requisito, totalizando 

31 questionários válidos.  

O questionário foi composto por 32 questões, dentre as quais 31 são 

fechadas e apenas 1 aberta, organizada em 4 blocos. 

 A criação do questionário possui como base teórica o referencial teórico 

desenvolvido na segunda parte deste trabalho, visando verificar se as teorias 

expostas, as características de relacionamentos de cooperação e suas ações e 

vantagens estão presentes nas empresas estudadas. O questionário utilizado possui 

como referência o utilizado na monografia de graduação de Miranda (2013). 

  O bloco 1 buscou criar uma caracterização geral, porém introdutória, dos 

Food Trucks, visando compreender quem são eles, o que oferecem, como são 

estruturados e como funcionam, financeiramente. Para isso, o bloco contou com 6 

questões, sendo 1 aberta e 5 fechadas. Dessa forma, torna-se mais fácil conhecer 

um pouco mais sobre o setor e entender, posteriormente as respostas obtidas nos 

blocos seguintes, favorecendo uma análise mais compatível com a realidade destas 

pequenas empresas.  

 O segundo bloco, seguindo uma sequência lógica de pensamento, introduz o 

questionário ao tema de pesquisa, relacionamento de cooperação. Nele, busca-se 

compreender se, segundo o ponto de vista do respondente, existe um 

relacionamento de cooperação entre ele e outros trucks. Dessa forma, foram 

apresentadas 9 afirmações que deverão ser respondidas com uma, das 3 opções: 

"concordo", "discordo" e "não sei". Todas as afirmações propostas são 

características de relacionamentos de cooperação sugeridos pelo referencial teórico.  
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 O terceiro bloco foi composto de 10 afirmações que expressam possíveis 

ações de cooperação que as empresas poderão estar adotando, em conjunto. 

Enquanto o quarto bloco aponta 7 vantagens que os empresários podem perceber 

ao colocarem em prática a cooperação. Algumas dessas vantagens possuem 

relações com as ações que são implementadas. As opções de resposta para esses 

blocos são iguais ao bloco 2, sendo elas: "concordo", "discordo" e "não sei". 

 

 3.4 Análise de dados 

 O questionário foi dividido em 4 blocos, cada um ligado a um objetivo 

específico da pesquisa. É importante observar que foi aplicada estatística descritiva 

onde possível, destacando as medidas de posição central, sendo elas a moda e 

média, que recebem essa denominação por tratarem os dados que tendem a se 

agruparem em torno de posições centrais (CORREA, 2003). 
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Objetivos 
Específicos 

Bloco do 
questionário 

Variáveis 
Tratamento dos 

dados 

Caracterizar os 
Food Trucks do DF 

Bloco 1 

Principal 
especialidade; 

Tempo de atividade; 
CNPJ; 

Número de 
funcionários; 

Quantidade mensal 
de porções vendidas; 
Faturamento médio 

mensal. 

Moda; 
Porcentagem 

Investigar como 
ocorre a 

cooperação, 
caracterizando-a e 

identificando as 
ações de 

cooperação entre 
os Food Trucks 

Bloco 2 e 3 

Relacionamento de 
cooperação; 

Contratos formais; 
Oportunismo; 

Confiança; Indicar 
trucks para eventos 

ou clientes; 
Investimentos em 

infraestrutura; 
Realização de 
treinamentos e 
consultorias; 
Compras em 

conjunto... 

Moda e média; 
Porcentagem 

Elencar as 
principais 

vantagens obtidas 
como resultado da 

cooperação. 
 

Bloco 4 

Crédito bancário; 
Desempenho 

financeiro; Clientes; 
Divulgação; Força 

política; 
Conhecimentos; 

Inovação. 

Moda e média; 
porcentagem 

Quadro 2 – Apresentação da metodologia aplicada 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 O bloco 1 buscou criar uma caracterização geral, porém introdutória, dos 

Food Trucks respondentes, buscando compreender quem são eles, o que oferecem, 

como são estruturados e como funcionam, financeiramente. 

 Nesse bloco, mostrou-se adequado o uso da média aritmética e moda, onde a 

primeira busca o dado que possui maior estabilidade entre os apresentados, 

enquanto a moda apresenta o valor que ocorre com maior frequência (CRESPO, 

2004). Também foram aplicadas, quando apropriado, técnicas de associação entre 

alguns itens, buscando verificar se existem diferenças entre as ações de cooperação 

praticadas entre os Food Trucks, conforme, por exemplo, o tempo de existência de 

cada um.  

 Para definir o porte das empresas, foi utilizada a metodologia aplicada pelo 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2013) às empresas de 
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comércio e serviços, que também segue a linha de pensamento teórico aplicado 

neste trabalho, definindo o porte da empresa de acordo com o número de 

funcionários. 

 

 

 
 
 
 
 
Quadro 3 – Metodologia de definição do porte de empresas 
Fonte – SEBRAE (2013) 

 

Nos blocos 2, 3 e 4 também foram aplicados as medidas de posição central, 

já citadas anteriormente. Isso se deve ao fato de que as opções de resposta são 

iguais para todos os itens colocados a julgamento, permitindo, portanto, utilizar 

praticamente o mesmo tratamento para esses blocos, desde que traga resultados 

lógicos em sua interpretação, levando em consideração seus objetivos. O programa 

utilizado para tratamento dos dados foi o Excel. 

 No bloco 2 e 3, o propósito era buscar as respostas para o objetivo específico 

"b)", ou seja, caracterizar e sugerir ações de cooperação realizadas, e, enquanto no 

4, a intenção é alcançar o "c)", elencar as principais vantagens obtidas através da 

cooperação.  

 Cada bloco será seguido de observações retiradas durante o processo de 

coleta de dados. Assim, espera-se um resultado que se aproxime da realidade dos 

FT e que consiga utilizar de forma proveitosa informações sobre a cooperação entre 

eles. 

Porte da empresa Número de funcionários 

Micro Até 19 

Pequena De 10 a 49 

Média De 50 a 99 

Grande Mais de 100 
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4   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta seção organizada em 4 tópicos, inicia-se pela descrição do perfil dos FT 

respondentes do DF quanto à principal especialidade, tempo de atividade, se 

possuem CNPJ, quantidade de trabalhadores, unidades vendidas e faturamento 

mensal. No tópico 2, serão apresentadas as principais características dos 

relacionamentos de cooperação percebidas pelos proprietários dos Food Trucks e 

uma análise de seus parceiros, indicados por eles. No tópico 3, evidenciam-se as 

ações de cooperação mais adotadas por eles. No último bloco, finalizando, será 

relatado as vantagens percebidas pelos Trucks a partir dos relacionamentos de 

cooperação.  

 

4.1 Caracterização dos Food Trucks respondentes 

 

 Neste primeiro bloco, foi possível identificar um perfil predominante entre os 

Food Trucks pesquisados no DF, conforme demonstra o quadro abaixo: 

Variável Perfil Frequência absoluta (%) 

Principal especialidade Hambúrguer/sanduíche 25,8 

Tempo de atividade 7 a 12 meses 56,67 

Tem CNPJ? Sim 87,10 

Número de funcionários 2 a 4 82,76 

Porções vendidas/mês 2.500 a 4.000 30 

Faturamento mensal Até R$10.000 35,48 
Quadro 4 - Caracterização dos Food Trucks 
Fonte: autora  
 
 De acordo com as respostas obtidas, no que diz respeito ao item de principal 

especialidade, podemos perceber que os 31 trucks comercializavam juntos, 16 

diferentes produtos.  

 A especialidade mais vendida foi o hambúrguer/sanduíche, sendo citados 

como produto principal por 8 trucks, o que representa 25,8% do total. Enquanto as 

chamadas paletas mexicanas/picolés artesanais (9,67%) e os cachorros-quentes 

(9,67%) eram vendidos como produtos principais, cada um, em 3 Food Trucks, onde 

ambos equivalem a 19,34%. Totalizando, apenas esses 3 produtos representam 
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cerca de 45,15% do universo dos diferentes alimentos citados, conforme 

apresentado no apêndice B. Pode-se esperar que a concentração de tantos FT no 

mesmo produto principal ofertado poderia levar a um impacto na forma como se 

desenha a cooperação entre eles. 

 Conforme tipologia sugerida por Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-

Fernández (2007), caso haja cooperação, a concentração de produtos 

comercializados, ou seja, pouca variedade nos permite caracterizá-los como um 

relacionamento horizontal, visto que atuam no mesmo mercado e são concorrentes. 

 Em relação ao tempo de atividade, em meses, no questionário encontrava-se 

uma pergunta aberta. Porém, ao analisar as respostas, considerou-se interessante 

criar 3 períodos que satisfariam o objetivo da pesquisa, sendo eles: 1 a 6 meses, 7 a 

12 meses e 13 a 18 meses, abrangendo todas as respostas obtidas.  

 O período mais citado foi de 7 a 12 meses de atividades, com 17 respostas, 

equivalendo a 56,67% dos respondentes. Enquanto de 1 a 6 meses existiam 8 

trucks (26,67%), e entre 13 a 18 meses possuíam 5 trucks (16,66%). Um 

questionário não obteve resposta.  

 Os dados mostraram também que a maioria dos entrevistados eram 

empresas formalizadas, visto que 87,10% relataram possuir CNPJ, ou seja, 27 

empresas, ao passo que apenas 4 trucks não possuíam. Dessa forma, entende-se 

que estar legalizado é uma preocupação real entre os proprietários, não sendo 

possível, no entanto, detectar especificamente os motivos que levam os 4 trucks 

citados, a não estarem de acordo com a lei. 

 Ao se tratar da quantidade de funcionários que trabalhavam no truck, 

incluindo o sócio, foi observado que 24 empresas possuem de 2 a 4 funcionários. 

Nota-se que, no questionário, essa questão encontrava-se aberta, de modo que, ao 

facilitar a análise dos dados, foi fechada em 4 diferentes classes de acordo com as 

respostas obtidas, dos quais 2 não foram respondidos.  

 As classes criadas foram: 2 a 4 funcionários, 5 a 7, 8 a 10 e acima de 10. 

Torna-se interessante perceber que, apesar de 24 trucks (82,76%) responderem que 

só possuem de 2 a 4 funcionários, outros responderam entre 5 até 11 funcionários. 

Esta observação foi notada durante a própria coleta de dados, o que levou a ser 
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constatado pelos próprios respondentes a existência de mais de 1 truck da mesma 

empresa, levando esta discrepância entre os valores apresentados. 

 Assim, de acordo com a categorização adotada a partir do SEBRAE (2013) 

todos os trucks respondentes se enquadram como microempresas, mesmo alguns 

possuindo mais de um truck da mesma empresa.  

 Ao se tratar de dados financeiros, os respondentes foram questionados sobre 

a quantidade de porções ou unidades vendidas mensalmente, assim como seu 

faturamento. No item sobre a quantidade de vendas, as respostas obtidas também 

foram agrupadas em classes menores, a fim de facilitar a análise, sendo elas: "até 

mil unidades", "de 1.000 a 2.500", "de 2.500 a 4.000", "de 6.500 a 10.000" e "acima 

de 10.000". Um questionário não foi respondido. 

 Os resultados evidenciaram que 9 trucks afirmaram que vendem cerca de 

2.500 a 4.000 unidades por mês, seguidas de 8 trucks que comercializam até mil 

produtos (26,67%), ambos, representando juntos, aproximadamente 56,67% do 

total. 

 O faturamento mensal também seguiu o padrão de uma classificação menor 

dos dados obtidos nos questionários. Assim, as opções utilizadas foram: "até 

10.000", "de 10 a 20 mil, "de 20 a 30 mil", "de 30 a 40 mil" e "acima de 40 mil".  

 Os resultados mostram que 11 trucks faturam até R$10.000 por mês, a menor 

categoria para resposta, seguidos de 7 empresas que faturam de R$30 a R$40 mil 

(22,59%). É interessante notar que, nessas duas questões, os empresários sentiam-

se desconfortáveis para respondê-las, de modo que, foi relatado por alguns 

respondentes que estariam preenchendo uma alternativa aquém da realidade. 

Dessa maneira, preferiu-se utilizar os dados obtidos nessas duas questões com 

determinada cautela, evitando-se cruzamentos com outras variáveis do estudo. 
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4.2 Os relacionamentos de cooperação entre os Food Trucks do Distrito 

Federal 

 

 Neste bloco buscou-se compreender como os respondentes percebem os 

relacionamentos de cooperação entre si. Para isso, além das 8 afirmações 

propostas que, caso afirmativas, sugerem que exista um ambiente propício à 

cooperação, e uma afirmação referente a existência de comportamento oportunista, 

foi pedido para que os empresários citassem os seus 3 principais parceiros. 

 Os resultados do bloco, apresentados no gráfico 1, permitiram concluir que o 

setor dos FT é propício à existência de cooperação, e que embora ainda haja um 

alto índice de comportamentos oportunistas, existe um nível considerável de 

confiança entre eles, permitindo que suas relações não sejam baseadas em 

contratos formais. 

Fonte: dados da pesquisa 

0 5 10 15 20 25 30 35

Tenho como parceiros outros FT da cidade

Existe confiança entre os trucks

Existem comportamentos oportunistas

Tenho contrato formais para parcerias com outros trucks

Percebo um aumento de cooperação entre os FT de 
Brasília

É fácil me relacionar com os FT de produtos similares ao 
meu

É fácil me relacionar com os FT de produtos 
diferentes/complementares ao meu

Existem mais parcerias do que desentendimentos

Existem relacionamentos de cooperação entre os trucks 
da cidade

Caracterização dos relacionamentos de cooperação

Concordam Discordam Não sabem Não respondeu
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 Analisando cada item especificamente, a primeira questão é vista como uma 

das mais importantes, visto que ela afirma que existem relacionamentos de 

cooperação entre os Food Trucks pesquisados no DF. Foi interessante que 87,1%, 

correspondente a 27 Trucks, concordaram que existem esses relacionamentos. E 

esse entendimento possui coerência com as respostas obtidas nos itens que foram 

propostos a julgamento, nos quais, em 8 obteve-se uma resposta positiva, exceto 

em apenas uma questão. 

 Dessa forma, observa-se que, além da concordância da existência de 

relacionamentos de cooperação, eles também acreditam que existem mais parcerias 

do que desentendimentos (66,6%), e que é fácil se relacionar tanto com os trucks 

que vendem produtos diferentes/complementares (90,32%), como os que vendem 

produtos similares aos deles (61,29%). Esse resultado torna-se relevante, pois 

apesar dos respondentes afirmarem que é mais fácil se relacionar com os que 

vendem produtos diferentes ou complementares, a maioria dos trucks comercializa 

os mesmos produtos, conforme constatado no tópico 1. 

  É importante avaliar as impressões obtidas e as informações extras extraídas 

durante a coleta dos dados, quando, algumas vezes, os respondentes aproveitam o 

momento para dar maiores explicações sobre o setor. Assim, foi percebido e 

declarado por alguns empresários que, existem grupos de Food Trucks que 

trabalham juntos, por meio das parcerias, e que muitas vezes, são formados por 

afinidade, não sendo tão facilitada a entrada de outros.  

Assim, não apenas foi afirmado pela maioria que existe confiança entre os 

trucks (62,10%), como foi citado quem são seus principais parceiros. 

 Quando os respondentes citaram os 3 principais parceiros, alguns 

mencionaram mais nomes que outros. No total foram 47 trucks citados, nos quais, 

três se destacaram: Arroz Carreteiro, Crepe Voyage e Hamburgueria do Cheff, 

sendo mencionados, respectivamente 8, 7 e 5 vezes (lista completa no Apêndice C). 

Outros 5 trucks obtiveram 3 citações, 13 trucks foram citados 2 vezes e por fim, 26 

trucks foram mencionados apenas uma vez como parceiros. Isso revela que apesar 

de haver parceria, ainda são poucos os que conseguem ter mais de dois parceiros, 

demonstrando a fragilidade da cooperação existente entre eles, e que esses 3 
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poderiam ser vistos com destaque quando o assunto é a cooperação entre os Food 

Trucks.   

Existem grupos que são mais organizados, estruturados e que, portanto, 

conseguem ter um destaque bem maior em relação à outros. Esse fator foi, 

inclusive, uma das dificuldades durante a coleta, visto que outros grupos, por não 

serem tão organizados, dificultava a sua localização. 

 A questão da confiança é vista como uma surpresa, pois, de acordo com 

Tálamo e Carvalho (2012), ela é apontada como um fator de maior importância para 

a existência de cooperação entre empresas, e uma das mais difíceis de ser 

conquistada. Por isso, em um contexto onde a maioria dos trucks iniciou suas 

atividades entre 7 a 12 meses, não se esperava este alto índice obtido. 

 Esta percepção poderia ser explicada pelo tempo de existência dessas 

microempresas. Uma vez que ao se perceberem em um mercado novo, sem 

vínculos existentes, e buscando seu espaço no mercado, eles possam ter 

visualizado a importância de trabalharem juntos, cooperando entre si para 

alcançarem seus objetivos, sendo esta ideia coerente com a justificativa para a 

cooperação apresentada por Casarotto e Pires (2001). 

 Foi notado que, apesar do entendimento que existe a confiança entre os 

trucks, 90% afirmaram que existem empresas que demonstram comportamentos 

oportunistas e individualistas, não sendo possível, no entanto, elencar quais as 

ações eram notadas como oportunistas/individualistas. 

 O único item em que predominou a discordância, dizia respeito sobre a 

existência de contratos formais para a formação de parcerias entre as empresas, 

com 61,29% de discordância total. Isso significa dizer que as relações existentes são 

realizadas por base da confiança e na afinidade, ou seja, podem ser classificadas 

como cooperação de base não contratual, conforme tipologia proposta por 

Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-Fernández (2007).  

 Utilizando ainda da tipologia de Hoffmann, Molina-Morales e Martínez-

Fernández (2007) podemos classificar o relacionamento de cooperação dos FT 

como aglomerada, no quesito de localização e como não orbital no quesito de poder. 

A aglomeração pode ser considerada visto que os trucks permanecem juntos 
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durante os eventos, assim como de poder não orbital devido a não existência de 

hierarquia entre os trucks, podendo ser notado por serem de empresa do mesmo 

setor e que muitos vendem o mesmo produto principal. 

Ainda assim, conforme as respostas descritas, sugere-se que há um ambiente 

propício para existência de relacionamentos de cooperação, e que ainda é 

percebido, por 51,61% dos trucks, um aumento dessas parcerias. 

 

4.3 Ações de cooperação entre os Food Trucks 

 

 Neste bloco o objetivo foi elencar algumas das ações com fins de cooperação 

praticadas pelos Food Trucks. Para isso, foram analisadas as 10 afirmações 

propostas. É importante notar que todas os itens começavam pelo cabeçalho: "Eu e 

outros Food Trucks parceiros:". 

 Foi possível perceber que os FT consideram importante ter parcerias, visto 

que existem ações de cooperação bem implantadas entre eles, porém, essas são 

mais simples e fáceis de serem adotadas. Enquanto as mais complexas, que 

dependeriam de relacionamentos mais consistentes, ainda são pouco realizadas, 

conforme o gráfico 2.  
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Fonte: dados da pesquisa 

 É possível perceber pela análise dos dados que existem 2 ações que foram 

afirmativas para 30 respondentes, nas quais, apenas 1 proprietário afirmou que 

discordava, e também houve 2 afirmações em que todos julgavam como 

verdadeiras. Os itens que sugeriam que eles indicavam outros trucks para clientes e 

que eles realizavam divulgações em conjunto dos eventos em redes sociais 

obtiveram, em cada um, 96,77% de concordância, ou seja, essas ações são 

amplamente adotadas. Já os itens que questionavam se ocorria a indicação de 

outros trucks para participar de eventos e se eles compartilhavam informações do 

mercado foram afirmativas em 100% dos respondentes. 

 O item referente à iniciativa em conjunto de organizar eventos obteve 73,33% 

de concordância. A partir dele, foi constatado, de acordo com relatos dos 

proprietários, maneiras de criação de eventos, e consequentemente, a indicação de 

outros participantes. Um evento pode ser idealizado por um produtor de 

eventos/festas que contata os trucks nos quais ele tem interesse, ou então, o 

produtor contata apenas um truck e solicita para que este indique outros que 
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possam se complementar, a seu critério, no qual a maioria é escolhido pela 

afinidade.  

 Outras vezes, o evento era criado por um próprio Food Truck que convidava 

outros, porém, estes, dependendo da estrutura criada, necessitavam pagar uma taxa 

para divisão dos custos. Nesse tipo de criação de eventos, o principal critério 

utilizado para a realização do convite também é a afinidade. Decidido os 

participantes, era utilizado um aplicativo de conversa instantânea para definição dos 

detalhes do evento. 

 O uso de plataformas digitais mostra-se intenso no setor, sendo utilizado por 

eles tanto no processo de criação de eventos, como na sua divulgação. Os 

aplicativos tornam-se essenciais para o marketing das empresas, dado que eles são 

itinerantes e precisam, diariamente, passar informações a respeito dos locais de 

parada. Neste ponto, notou-se, com a percepção da realidade que existem 

plataformas digitais a serem melhores trabalhados, pois muitas vezes não há 

atualização diária, enquanto eles podem alterar o destino previamente informado.  

 Dessa forma, o resultado do item que diz respeito aos investimentos em 

conjunto para melhorias de infraestrutura dos locais dos eventos são coerentes com 

a discussão realizada, segundo a concordância de 73,33% dos participantes. Esses 

investimentos podem ser notados com a taxa paga para divisão de custos em 

eventos. Por fim, a afirmativa sobre a realização de reuniões para discussão de 

possíveis melhorias no mercado de Food Truck resultou em 77,42% de 

concordância. 

 Enquanto isso, as ações que tiveram maiores índices de reprovação, com 

22,58%, 38,71% e 48,38%, respectivamente, se referiam a compra em conjunto de 

ingredientes ou outros materiais, se eles contratavam consultorias em conjunto para 

resolver problemas comuns e também se eles realizavam treinamentos ou palestras 

em comuns para os funcionários e/ou proprietários.  

 De modo geral, 7 das 10 ações propostas estavam alinhadas com os estudos 

de Petter, Ceranto e Resende (2011) e Castro, Bulgacov e Hoffmann (2011), assim 

como, também podem ser destrinchadas entre os 5 fatores que Verschoore e 
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Balestrin (2008) utilizaram para explicar a existência de relacionamentos de 

cooperação. 

 Também observa-se que, de fato, segundo Casarotto e Pires (2001) e Amato 

Neto (2005), essas microempresas possuem maior agilidade e flexibilidade em sua 

cadeia produtiva, porém, isso ainda não significa que eles já a conhecem e 

dominam, conseguindo integrá-la de maneira que as tornem as mais competitivas 

possíveis. Essa observação pode ser considerada, visto que, segundo relatos de 

alguns proprietários, seus trucks foram criados como uma segunda opção de renda 

em um momento que ganharam maior destaque pelo mercado, não tendo, contudo, 

o conhecimento, o planejamento e a atenção necessária que um pequeno negócio 

necessita. 

  

4.4 Vantagens obtidas pela cooperação 

 Neste ponto do questionário foram sugeridos 7 possíveis vantagens que 

poderiam ser reconhecidas se os relacionamentos de cooperação existissem. Com a 

análise de dados chegou-se a um resultado interessante, que corrobora com as 

ações realizadas, vistas no item anterior. 

 Podemos perceber que apesar das ações adotadas serem as mais simples, 

elas já garantem benefícios que são perceptíveis aos proprietários das empresas. 

Das 7 questionadas, 6 obtiveram altos índices de concordância, sendo apenas uma 

com índice maior de discordância.  
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Fonte: dados da pesquisa 

 De uma maneira geral, 6 vantagens se mostraram perceptíveis aos 

proprietários. Os itens que afirmavam que a cooperação com outros trucks já havia 

resultado em aumento de conhecimentos para o negócio, aumento de divulgação, 

aumento de clientela, melhora do desempenho financeiro (vendas, faturamento, 

lucratividade) e a ampliação de processos de produção ou do produto 

comercializado, receberam, respectivamente, 90%, 86,66%, 83,87%, 80% e 77,42% 

de concordância dos participantes. Sugere-se que este resultado seja a 

consequência das ações realizadas por eles, como, por exemplo, o 

compartilhamento de informações, a organização e participação de eventos e a 

divulgação realizada, apesar do baixo resultado positivo sobre a existência de 

treinamentos, palestras e consultorias. Todos esses benefícios se alinham com a 

literatura, conforme os estudos de Verschoore e Balestrin (2008), Costa e Souto 

Maior (2006), Ferreira e Teixeira (2008) e Molina-Morales e Hoffmann (2002). 

 O benefício que se mostrou com o maior número de concordância se referia à 

ampliação da força política dos Food Trucks no DF, recebendo o índice de 96,66%. 

Daí sugere-se que, além dos proprietários estarem engajados para que o setor se 
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torne representativo perante o Governo do Distrito Federal, esse aumento da força 

política também pode ter sido evidenciada por possíveis fortalecimentos dos 

relacionamentos de cooperação, além das outras ações já citadas. 

 A única vantagem que foi amplamente discordada, com 70% de rejeição, 

afirmava que havia facilidades de acesso à crédito bancário, conforme sugere 

Dimaggio e Powell (1983). Esse resultado mostra-se razoável com o nível de 

organização, inclusive político do setor, visto que eles ainda não se tornaram 

legalizados na cidade. Apesar deste item negativo, as vantagens sugeridas se 

mostraram amplamente perceptíveis aos empresários do setor, com altos índices de 

concordância. Assim, mostra-se que, as ações de cooperação estão sendo adotadas 

corretamente pelos responsáveis, trazendo um resultado agradável aos 

participantes. 

 Os benefícios observados e relacionados com algumas das ações mais 

praticadas, como o compartilhamento de informações, estão mais alinhados com os 

estudos de Feijó e Zuquetto (2014) e Fleury e Fleury (2001). Isso se dá, visto que, 

por serem empresas recentes, elas ainda estão em processo de aprimoramento e 

aprendizado, ou seja, o conhecimento organizacional ainda está sendo construído.  

Porém, por esse mesmo motivo, já era esperado que não houvessem indicadores 

para realizar uma avaliação de desempenho adequada da cooperação realizada, 

conforme critica Wegner e Dahmer (2004). 

  Conforme a literatura consultada é possível relacionarmos alguns estudos 

com os resultados obtidos nesses quatro tópicos. A pesquisa de Miranda (2013), 

sobre o setor hoteleiro, se mostrou semelhante com o resultado da cooperação dos 

Food Trucks, visto que foram identificadas a adoção de ações mais simples. 

Enquanto ao estudo da cooperação de uma rede de supermercados de Ferreira e 

Teixeira (2008), os relacionamentos de cooperação dos Food Trucks se mostraram 

mais incipientes, visto que as ações mais complexas já estavam sendo adotadas e 

eram as principais fontes de vantagens competitivas dos supermercados 

participantes, o que ainda não acontece com os FT do DF. 

Em relação ao setor de albergues de Belo Horizonte, conforme estudado por 

Costa et al (2014), os resultados foram opostos, pois apontou que os albergues não 

possuem nenhuma relação de cooperação entre eles, apesar de serem antigos. 
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Enquanto os FT reconhecem esses relacionamentos, praticam algumas ações de 

cooperação e conseguem observar algumas vantagens, apesar de serem empresas 

jovens.  

 De maneira bastante inicial se encontram os resultados obtidos sobre a 

cooperação nos estudos de Costa et al (2012), Santana (2013) e Garay et al (2015) 

sobre o setor turístico das cidades de Costa do Corais, Alagoas, Alto Paraíso e 

Pirenópolis e Cavalcante. Assim, demonstra-se que os FT estudados no DF, apesar 

de participarem de um setor recente no mercado, já possuem uma perspectiva mais 

abrangente sobre o tema, no qual não apenas percebem a importância de 

realizarem as parcerias, como realizam algumas ações que trazem resultados para 

eles. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou estudar a seguinte questão proposta: "Existe 

cooperação entre os Food Trucks do Distrito Federal e quais as principais vantagens 

obtidas a partir desses relacionamentos?". A partir desse foco central, foram 

desmembrados 3 objetivos específicos para facilitar o alcance de sua resposta. 

Estes, dizem respeito a caracterização dos Food Trucks da cidade, de acordo com 

algumas variáveis, a caracterização dos relacionamentos de cooperação, assim 

como as ações praticadas, e por fim, as vantagens obtidas através desses 

relacionamentos. 

 Para atingir esses objetivos, realizou-se uma pesquisa descritiva, exploratória 

e quantitativa, conforme suas razões foram detalhadas nos itens responsáveis. Para 

realizar a análise, foi utilizado ferramental da estatística descritiva, com 

predominância do cálculo da moda, tendo em vista a escala presente no instrumento 

de pesquisa.  

 Os resultados ligados ao primeiro objetivo, relativo à caracterização dos Food 

Trucks, evidenciaram um setor de microempresas jovens, formais, com poucos 

funcionários e com certa variedade de produtos comercializados, porém, com 

predominância entre hambúrgueres e sanduíches. Em relação aos dados obtidos 

com o faturamento e a quantidade de porções vendidas, preferiu-se utilizar com 

certa cautela, visto que os respondentes relataram certa indisposição para com 

essas questões.   

 Em relação ao segundo objetivo específico, visualizou-se a opinião dos 

proprietários em relação à cooperação, demonstrando que, mesmo sendo 

microempresas jovens, elas acreditam que haja relacionamentos de cooperação 

entre empresas do setor. Ficou demonstrado pelos resultados que apesar de 

acreditarem que exista a cooperação, o comportamento oportunista de algumas 

empresas é bastante prevalecente, embora ainda haja um índice considerável de 

confiança entre os trucks pesquisados, o que possivelmente as leve a não utilização 

de contratos formais para realizarem parcerias.   



54 
 

 Ainda em atendimento a este objetivo, abordou-se o assunto das ações de 

cooperação praticadas pelos Food Trucks. Notou-se maior abrangência entre as 

mais simples e fáceis de serem adotadas, como por exemplo, realizar indicações 

para clientes ou para participação em eventos. Enquanto às ações mais complexas, 

como realizar compras de ingredientes em conjunto e contratar consultorias para 

resolução de problemas em comum, se mostraram com o menor índice de 

aderência.  

 Sugere-se que, por ser um mercado recente, ainda não totalmente 

organizado, a cooperação não se apresenta de forma completa e abrangente, 

segundo vários autores citados no referencial tendem a sugerir. Também 

demonstram possuir lacunas e gargalos a serem ultrapassados, como por exemplo, 

resolverem questões legais sobre o setor e conquistarem um entrosamento maior 

entre os Trucks, facilitando a comunicação entre eles e abrindo meios de 

implantarem as ações com maior nível de complexidade. 

 Em relação ao objetivo específico 3, as vantagens demonstradas pelas ações 

foram amplamente notadas entre os empresários, principalmente sobre a ampliação 

da força política dos FT, aumento do conhecimento sobre o negócio, da divulgação 

dos trucks e da clientela. Exceto as facilidades de acesso à crédito bancário não foi 

notada pelas empresas. Isso demonstra que apesar de adotarem ações de 

cooperação simples, seus resultados se revelam de maneira significativa, gerando 

benefícios fáceis de serem notados. Dessa forma, os impactos gerados pelo 

conjunto de ações simples e complexas são responsáveis por gerar benefícios 

econômicos e não econômicos, como sugere Feijó e Zuquetto (2014), 

proporcionando um aumento de competitividade do setor, sendo este o objetivo dos 

relacionamentos de cooperação. 

Durante a coleta dos dados os proprietários informaram que os serviços de 

consultorias, treinamentos e palestras eram ofertados pela Associação Brasiliense 

de Food Trucks. Porém, de acordo com os resultados obtidos, os itens que se 

referiam a esses serviços obtiveram alto índice de discordância entre os 

pesquisados. Isso indica que, ou uma grande parte dos respondentes não eram 

associados à instituição, ou a ABFT poderia estar com dificuldades para ofertar o 

serviço, não sendo notado, devidamente, pelos associados. 
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 Porém, essas dificuldades não desmerecem o trabalho já conquistado pelos 

Food Trucks do DF. Nota-se que, pelo pouco tempo de existência e pelas parcerias 

já realizadas, estão se multiplicando e buscando melhorias nos processos.  

 Por fim, pode-se concluir que o setor dos Food Trucks já nasceu, no Distrito 

Federal, evidenciando a propensão para realizar parcerias e trabalhar em conjunto. 

Entende-se que, com o amadurecimento das empresas, o aumento do 

conhecimento dos empresários sobre o tema e a legalização do setor, a cooperação 

possa vir a se tornar cada vez mais sólida e benéfica às empresas como uma 

estratégia competitiva.  

 As principais limitações notadas durante a pesquisa foram em relação ao 

curto tempo e o período determinado para coleta e análise de dados, o que 

impossibilitou um número maior de respondentes. Quanto ao período escolhido para 

esse trabalho, tornou-se prejudicial por ser uma época típica de férias, na qual 

muitos trucks não estavam trabalhando, além do alto índice de chuva, fazendo com 

que alguns eventos de rua fossem cancelados. Portanto, para pesquisas futuras 

sugere-se uma ampliação da amostra, permitindo um conhecimento mais 

abrangente do tema no setor de Food Trucks, assim como introduzir uma possível 

entrevista com o presidente da ABFT, ou outras instituições que possam gerar 

influências no setor.  

 Também é interessante, em outro momento, realizar um estudo mais 

profundo relacionando as ações de cooperação adotadas e os benefícios notados 

pelos Food Trucks do Distrito Federal e de outra cidade brasileira, na qual o setor já 

esteja mais bem instalado no mercado e compará-las. Assim como realizar 

pesquisas mais detalhadas sobre o perfil desses novos empreendedores na cidade. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A –  Questionário sobre cooperação entre os Food Trucks 

Meu nome é Amanda Reis e este questionário faz parte da minha pesquisa de monografia da 

Universidade de Brasília, na qual tenho como objetivo estudar a cooperação de empresas 

inseridas no setor de Food Trucks em Brasília. O questionário leva em torno de 7 minutos 

para responder. Obrigada! Contato: Amanda Reis – amanda_reis03@hotmail.com e 8174-

5175. Professora orientadora: Helena Araújo Costa - helenacosta@unb.br 

Nome do Food Truck e contato: 

Bloco 1 - Caracterização Geral 

Principal produto comercializado:____________________________________ 

Há quanto tempo iniciou a atividade, em meses? _________________________ 

Tem CNPJ?   

  (    ) SIM    (    ) NÃO.   

Quantas pessoas trabalham no Food Truck, incluindo o(s) sócio(s)? 

Quantas porções/unidades são vendidas, em média, por mês? 

(     ) Até 1.000                   (     ) De 6.500 a 9.000        (     ) Acima de 16.500 

(     ) De 1.000 a 2.500      (     ) De 9.000 a 11.500 

(     ) De 2.500 a 4.000      (     ) De 11.500 a 14.000    

(     ) De 4.000 a 6.500      (     ) De 14.000 a 16.500 

 

Qual o faturamento médio, por mês? (Em R$) 

(     ) Até 10.000                     (     ) De 30.000 a 35.000 

(     ) De 10.000 a 15.000      (     ) De 35.000 a 40.000 

(     ) De 15.000 a 20.000      (     ) Acima de 40.000 

(     ) De 20.000 a 25.000 

(     ) De 25.000 a 30.000 

 

Bloco 2 – Caracterização dos relacionamentos de cooperação           Concordo  Discordo Não sei 

Existem relacionamentos de cooperação entre Food Trucks da 
cidade. 

   

Existem mais parcerias do que desentendimentos entre os 
empresários de Food Trucks na cidade. 

   

É fácil me relacionar com os Food Trucks que vendem produtos  
diferentes/complementares aos meus. 
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É fácil me relacionar com os Food Trucks que vendem produtos 
similares aos meus. 

   

Percebo um aumento de cooperação entre os Food Trucks de 
Brasília. 

   

Tenho contratos formais para parcerias com outros trucks.    

Existem comportamentos oportunistas/individualistas de 
trucks. 

   

Existe confiança entre os trucks.    

Tenho como parceiros outros Food Trucks da cidade. Cite os 3 
principais: 
 
 
 

   

 

Bloco 3 – Ações de cooperação entre os Food Trucks                                        

Eu e outros Food Trucks parceiros:                                                      concordo   discordo   não sei 

indicamos outros trucks para clientes.    

indicamos outros trucks para participar de eventos.    

tomamos iniciativa de organizar eventos.     

investimos juntos em melhorias de infraestrutura dos locais dos 
eventos. 

   

realizamos treinamentos ou palestras em comum para nossos 
funcionários e/ou proprietários. 

   

contratamos consultorias em conjunto para resolver problemas 
comuns. 

   

compartilhamos informações do mercado.    

realizamos compras de ingredientes ou outros materiais em 
conjunto. 

   

realizamos divulgações em conjunto dos eventos em redes 
sociais. 

   

realizamos reuniões para discussão de possíveis melhorias no 
mercado de Food Truck. 

   

 

Bloco 4 – As vantagens: 

A cooperação com outros trucks já resultou em:                                   Concordo Discordo   Não sei 

facilidades de acesso à crédito bancário.    

ajudou a melhorar o desempenho financeiro do meu truck 
(vendas, faturamento, lucratividade). 

   

aumentou minha clientela.    

aumentou minha divulgação.    

ampliou a força política do segmento dos Food Trucks em 
Brasília. 
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aumentou meus conhecimentos para o negócio.    

ampliou as inovações de processos ou do produto 
comercializado. 

   

 

Deseja receber resultado da pesquisa? 

(   ) Sim. Email: _________________________________________ 

 (   ) Não 

OBRIGADA! 

 

APÊNDICE B - Tabela de produtos comercializados 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

  
 

Produtos comercializados Quantidade de Trucks 

Pizza 2 

Crepe 1 

Cervejas 2 

Hambúrguer/Sanduíche 8 

Kebab 1 

Paletas/Picolé 3 

Cachorro quente 3 

Arroz carreteiro 1 

Calzone 1 

Tapioca 1 

Sushi/Temaki 2 

Churrasco 1 

Yakissoba 1 

Parrilha 1 

Açaí 1 

Variados 2 
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APÊNDICE C – Lista de Food Trucks citados 

Food Trucks 
Quantidade de 

citações 

Arroz Carreteiro 8 

Crepe Voyage 7 

Hamburgueria do 
Cheff 

5 

El Perro Negro 3 

Naked Barbecue 3 

Fusbier 3 

Rota Urbana 3 

Puxadinho 3 

Churros do Tio 2 

Zogaya Sorvetes 2 

Crepe Frisson 2 

Don Burrito 2 

Artesanal Burguer 2 

The Dog 2 

Belgrado 2 

Frangalhos 2 

Corina 2 

Geleia Truck 2 

Burguer Truck 2 

Tero Food Truck 2 

Pastéis da Tia Neuza 2 

Vinny's 1 

Sucopira 1 

Hambúrguer do 
Francês 

1 

Chilli na Rua 1 

Pequena Boleira 1 

Gustro 1 

Marmaritas 1 

Açaí da Capital 1 

Street Food 1 

Master Truck 1 

Arretado 1 

Degusta 1 

FamÍlia Árabe 1 

Acarajé 1 

Pastelzinho Imperial 1 

Malibu 1 

Dom Balsa 1 
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Cheff's 1 

Crepe da Xuxu 1 

Açaí Mania 1 

Safari 1 

Operação Pizza 1 

IDI 1 

Kim Kebab 1 

Kombine Coffee Truck 1 

Andale Tacos 1 
Fonte: dados da pesquisa 




