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1. RESUMO  

O empreendedorismo vem experimentando um constante crescimento em escala 

global devido às diversas mudanças nas relações de trabalho, comportamento 

organizacional, visões inovadoras de novos projetos e concretização de sonhos. 

Diversos empreendedores escolhem o setor alimentício para desenvolver novos 

negócios, como Food Trucks, em busca de retorno e independência financeira.   O 

planejamento e o controle contábil estão presentes na estrutura organizacional 

para que ocorra conhecimento do mercado e da própria companhia. É fundamental 

planejar as contas, analisar o fluxo de caixa, avaliar as práticas de controle 

financeiro e conduzir decisões, por meio das ferramentas de gestão financeira. 

Dessa forma, o problema de pesquisa propõe: Comparar quais as ferramentas 

financeiras utilizadas pelos empreendedores de Food Trucks e gestores de 

restaurantes tradicionais na cidade de São Paulo, apontando possíveis diferenças 

entre o perfil dos dois gestores.   

2. INTRODUÇÃO  

Segundo Timmons (2004) o “empreendedor é alguém capaz de identificar, agarrar e 

aproveitar oportunidade, buscando e gerenciando recursos para transformar a 

oportunidade em negócio de sucesso“.  Muitos empresários e gestores já atuam no 

mercado e administram suas empresas sem demonstrações financeiras ou com 

pouco uso desses métodos financeiros. Quando utilizadas, falta interpretação e 

compreensão do que foi mensurado. Dessa forma, existe dificuldade na tomada de 

decisão, sendo arriscado tomar qualquer diretriz sem embasamento claro da 

situação patrimonial da empresa. Segundo o Instituto FoodService Brasil “O mercado 

brasileiro é bastante fragmentado, onde mais de 80% dos estabelecimentos são 

independentes “. Dessa forma existe uma grande parcela de empresas de pequeno 

porte. No contexto das referências e para identificar como gestores e 

empreendedores se organizam e planejam suas diretrizes, surge o seguinte 

problema: Comparar quais as ferramentas financeiras utilizadas pelos 

empreendedores de Food Trucks e gestores de restaurantes tradicionais na cidade 

de São Paulo, apontando possíveis diferenças entre o perfil dos dois gestores. 

 



3. OBJETIVOS  

O objetivo deste estudo é detectar a existência e a utilização de ferramentas 

financeiras utilizadas pelos empresários de Food Trucks e por gestores de 

restaurantes tradicionais e conhecer os tipos de ferramentas que permitem aos 

gestores a realização de planejamento na empresa. 

4. METODOLOGIA  

Este estudo aborda um comparativo de negócios entre as ferramentas financeiras 

utilizadas, por meio de uma amostra de 15 estabelecimentos por segmento.  

O método escolhido foi o de pesquisa exploratória, descritiva e qualitativa, dividida 

entre I. Levantamento de informações; II. Coleta de dados por meio de 

questionários; III. Entrevistas semiestruturadas com os gestores e proprietários dos 

estabelecimentos da amostra selecionada.   

5. DESENVOLVIMENTO  

Em resposta à pesquisa realizada foi possível diagnosticar as ferramentas 

financeiras mais utilizadas pelos estabelecimentos comerciais, compreender e 

comparar a gestão financeira entre as duas amostras. Desta forma, as ferramentas 

financeiras são apresentadas como instrumentos que permitem apoiar o processo 

decisório da organização.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

As ações que os empresários, gestores e empreendedores tanto de restaurantes 

tradicionais quanto de Food Trucks tomam em curto prazo, afetam os objetivos a 

longo prazo, ajudando a nortear as melhores alternativas de crescimento, priorizar 

decisões e encaminhar uma direção assertiva para a empresa. Destaca-se que a 

inexistência das ferramentas financeiras, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e 

Demonstração do Resultado do Exercício inviabiliza ações e decisões estratégicas 

que visam à lucratividade da empresa.    
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