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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar as características comportamentais dos 

empreendedores, o motivo pelo qual os levaram a serem empreendedores e quais os 

desafios enfrentados diariamente por eles, tendo em base respostas de um questionário 

aplicado para 40 empreendedores de food truck da cidade de Belo Horizonte. A 

metodologia utilizada foi a quantitativa, descritiva do fenômeno analisado. A pesquisa 

tem como foco responder a pergunta central sobre o que leva um empreendedor de rua 

proprietário de food truck a ser inovador, e quais as características comportamentais que 

os fazem ser diferentes dos demais, trazendo retornos financeiros e transformando o seu 

negócio em uma empresa de sucesso? Conclui-se que os empreendedores estão em 

busca de algo que possa trazer não apenas retornos financeiros e sim satisfação pessoal 

e profissional, buscando se aperfeiçoar com as novas tecnologias e as utilizando de 

forma positiva para atrair novos clientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE : Características comportamentais. Empreendedores. Food 

truck. Inovador. 
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Este trabalho realizou uma analise para identificar as características comportamentais 

dos microempreendedores, de Belo Horizonte e região metropolitana, sendo que esses 

são proprietários de food trucks, e possuem idade de 19 a 45 anos. 

Esse novo conceito de vender comidas em caminhões surgiu, segundo o SEBRAE 

(2015), em 1860 nos Estados Unidos com o transporte de alimentos para os 

colaboradores de uma fazenda que viajavam manejando gados. Naquela época, os 

alimentos eram transportados em caminhões de guerra adaptados, mas não possuíam 

refrigeração e nem utensílios necessários para o manuseio e armazenagem dos produtos. 

Os caminhões começaram a ganhar formas mais atrativas em 2009, com a crise nos 

Estados Unidos e Europa, onde houve um grande número de demissões. As comidas 

vendidas nesses food trucks começaram a ser mais gourmet, tendo um preço na maioria 

das vezes atrativo e o seu preparo mais rápido.   

No Brasil os primeiros food trucks que abriram foi no século XXI trazendo mais 

inovação na venda de alimentos, nas ruas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

dentre outros estados (SEBRAE, 2015). 

Para entender melhor o motivo pelo qual houve essa ascensão a este novo guincho no 

mercado brasileiro o trabalho possui como objetivo geral, identificar as características 

comportamentais desses empreendedores. Para alcançar o objetivo geral à pesquisa foi 

dividida nos objetivos específicos que são identificar as dez características 

comportamentais empreendedoras, o perfil desses empreendedores e de sua gestão, o 

conhecimento com relação aos negócios, o motivo pelo qual os levaram a empreender e 

os desafios enfrentados diariamente por eles. Tendo em base respostas de um 

questionário aplicado e fundamentos tirados de livros e sites acadêmicos. 

Desta forma devem-se conhecer quais foram as causas que os levaram a se tornarem 

empreendedores, uma vez que, estas podem ser: segundo (FARAH, 2011 apud HENRY, 

1975), voluntárias, ou seja, possuem motivação para empreender por oportunidade; 

involuntários, quando são forçados a usar o seu lado empreendedor por motivos alheios 

à sua própria vontade, como perda de emprego; e comunitários, como quando a 

comunidade interage de uma forma inovadora com o seu meio. Em 2014 o Brasil 

apresentava 70,6% de empreendedores por oportunidade, que aproveitaram as diversas 

chances do mercado para abrirem o seu próprio negócio, sendo que a maioria se 
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mantém pouco compatíveis com os mercados de grande competitividade, mas apresenta 

formas inovadoras para se comunicar e atender os seus clientes (SEBRAE, 2014). 

Com base nas exposições pretende-se responder a pergunta sobre, o que leva um 

empreendedor de rua proprietário de food truck ser inovador, e quais as características 

comportamentais que os fazem serem diferentes dos demais, trazendo retornos 

financeiros e transformando o seu negócio em uma empresa de sucesso?  

Mostrando quais são os sonhos que esses empreendedores estão buscando, os riscos, os 

problemas e as atitudes que diferenciam seus negócios dos demais. O empreendedor 

tem que sonhar mais alto, encarar os seus medos, se arriscar, traçar novos caminhos sem 

saber aonde chegar, é fazer algo inovador, colocando um tijolo de cada vez, construindo 

a sua história. (BIAGIO, 2012). 

 

2 REFERENCIAL TEORICO 

 

2.1 EMPREENDEDOR E EMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedor é aquele individuo que assume riscos (CANTILLON, 2002). Segundo 

Chiavenato (1985) o espirito empreendedor envolve emoção, paixão, impulso, 

inovação, risco e intuição. Ele é um inovador que utiliza a tecnologia para fazer coisas 

que ainda não foram feitas e testadas, sendo dinâmico e tomando iniciativas para 

elaborar algo novo buscando novas oportunidades de negócio (DEGEN, 1989). 

Além de tudo tem a função de inovar, combinando a eficiência com os fatores 

produtivos, tecnológicos e econômicos (SCHUMPETER, 1997).  

O empreendedorismo é todo aquele processo de dar valor a algo diferente, é a 

dedicação, a entrega, assumindo todos os ricos necessários para ter satisfação pessoal e 

econômica (HIRISCH, PETERS E SHEPHERD, 2009). 

 

2.2 EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 

 

No Brasil o empreendedorismo começou a ser reconhecido na década de 90, quando foi 
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criado o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas empresas) e 

Softex (Sociedade Brasileira para a Exportação de Software). Antes não se falava neste 

termo e no surgimento de pequenas empresas, pois os políticos e economistas não 

encontravam informações suficientes para auxiliar quem queria se arriscar na jornada 

empreendedora (DORNELAS, 2008). 

Devido às características culturais, os empreendedores brasileiros sofrem preconceito 

por não serem tão inovadores, pois carrega na sua história uma cultura menos indagativa 

que os outros países. Não significa que sejam menos inovadores ou que não aproveitam 

as oportunidades dadas pelo mercado, mas possuem medo de incertezas do futuro e 

procuram evitar riscos apostando em chances mais seguras (REIS, 2012).  

Costa (2009) afirma que o Brasil sem dúvida depende bastante dos novos 

empreendedores, sendo necessário um grande suporte do governo, pois eles oferecem 

oportunidade de mercado nas épocas de crise econômica e financeira. 

 

2.3 EMPREENDEDORISMO POR OPORTUNIDADE E NECESSIDADE 

 

A criação de empresas não conduz apenas o desenvolvimento econômico, pois há dois 

tipos de empreendedorismo, onde um promove o desenvolvimento econômico através 

do crescimento da organização gerando empregos e o outro é mais comum em países 

em desenvolvimento, pois a pessoa é obrigada a sair da sua zona de conforto e correr 

atrás do seu ganha pão (CHAGAS, 2000). 

O primeiro é por oportunidade onde o empreendedor mesmo com um emprego opta por 

abrir o seu próprio negócio, sabendo aonde quer chegar, e o segundo é o 

empreendedorismo por necessidade, ele é um aventureiro nesta jornada por falta de uma 

alternativa de trabalho, sendo este muito comum no Brasil já que é um pais em 

desenvolvimento (DORNELAS, 2008). 

No Brasil nos últimos anos destaca-se um significante crescimento de empreendedores 

por oportunidade. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor (GEM), em 2008, pode-

se afirmar que para cada 100 brasileiros na idade adulta entre 18 a 64 anos, 12 destes 

realizam alguma atividade empreendedora. (GRECO, 2009).  
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2.4 INOVAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

De acordo com Drucker (1986) o empreendedor tem o seu lado inovador, capaz de criar 

um novo produto ou adaptar o já existente para satisfazer o cliente final. Ele é bastante 

observador e identifica as oportunidades, está sempre em busca de informação, é 

persistente, e estabelece onde quer chegar.  

A inovação passou a ser a peça principal para o empreendedor, seja ela integrada na 

introdução de novos produtos, métodos no processo produtivo, na abertura constante de 

novos mercados, criação de técnicas financeiras, implantação de uma nova tecnologia 

ou até mesmo na criação de uma nova organização. Este processo de inovação 

possibilitaria na obtenção de lucros, despertando até o olhar interessado de outras 

empresas (SILVA, 2009, apud ABRAMOWICZ, 2006). 

A tecnologia por si só, acaba se tornando um grande conjunto de conhecimento e 

informações, que acabam sendo utilizadas e aplicadas na produção de bens e serviços 

previamente articulados com a inovação (BAUMGARTEN, 2006). Segundo Britto; 

Wever (2003), os empreendedores são diferenciados por suas características 

comportamentais, sendo visionários, dotados de ideias realistas e inovadoras. 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS EMPREENDEDORAS (CCEs) 

 

A abordagem comportamental surgiu em 1959, ela é uma forma de mensurar, por meios 

quantitativos, os fatores psicológicos e culturais dos empreendedores, mostrando o quão 

são importantes o desenvolvimento econômico e identificando características diferentes 

de cada empreendedor em níveis diversificados (MACEDO, 2004). 

Sampaio (2009) aponta que David McClelland, professor de psicologia da Universidade 

de Harvard na década de 60 e 70 foi um dos principais responsáveis pela criação do 

método que mede as dez características comportamentais dos empreendedores de 

sucesso. As características comportamentais desses empreendedores são os fatores que 

predeterminam o sucesso que os mesmos irão alcançar nos seus negócios (LEZANA & 

TONELLI, 1998). 
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Segundo McClelland (1972) um empreendedor dificilmente se torna um empreendedor 

de sucesso se não obtiver esses dez tipos de características comportamentais. Essas 

características estão demostradas no quadro 01 abaixo. 

Quadro 01: Dez características comportamentais identificadas por McClelland 

 

                             Fonte: (Adaptada de  McClelland, 1972) 

 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2009) consideram como as principais características de 

sucesso os empreendedores que estão sempre em busca de novas oportunidades, são 

ousados nas atitudes, quer crescer a qualquer custo, independente dos riscos que irão 

10 CARACTERÍSTICAS COMPORTAMENTAIS 

EMPREENDEDORAS 

1.    O empreendedor sempre tem que estar em busca de novas  

oportunidades e ter iniciativas, fazendo as coisas antes que 

 lhe fosse solicitado. 

2.    Saber correr riscos calculados avaliando e deliberando, agindo  

para inibir ou controlar os riscos. 

3.    Possuir exigência de qualidade sendo eficiente, encontrando as  

melhores formas de fazer as coisas darem certo e com o menor 

custo. 

4.    Ser persistente fazendo um sacrifício pessoal, ou se doando ao 

 máximo para completar uma tarefa. 

5.    Possuir comprometimento, atribuindo a si mesmo as causas de  

fracasso e sucesso. 

6.    Estar sempre em busca de informação, sendo elas de interesse  

pessoal ou organizacional. 

7.    Estabelecer as metas, aquelas que objetivam os desafios 

pessoais, com visão de longo ou de curto prazo 

 8.    Planejar e monitorar sistematicamente, dividindo as tarefas 

grandes em subtarefa, definindo os prazos de entrega, mantendo  

registros financeiros para auxiliar na tomada de decisão 

 9.    Ter persuasão e possuir rede de contatos, utilizando estratégias  

deliberativas que influencie os outros. 

10.    Ser independente e possuir autoconfiança buscando autonomia 

e controle sobre si e os outros, mantendo o ponto de vista, mesmo 

nos momentos que se sintam oprimidos. 
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enfrentar, pois para eles o que realmente importa é a necessidade de realização 

profissional e pessoal. 

No Quadro 02 abaixo destaca-se 12 tipos de características empreendedoras de sucesso, 

ressaltadas por sete autores, que destacam a utilização de habilidades que podem ser da 

própria pessoa ou adquiridas por meio de estudos e da experiência.  

 

Quadro 02: 12 características de sucesso comuns de 7 autores 
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1 Possuir muita paciência. - - - - - - - 7 

2 Saber administrar o tempo de cada tarefa. - - - - - - - 7 

3 Saber se planejar a longo prazo. - - - - - - - 7 

4 Ser flexível.   - - -   -   4 

5 Conhecer o ramo que ira trabalhar. -   - - -     4 

6 Ser original, e ter iniciativa. -   -   -     3 

7 Possuir o espirito de liderança. -   -         2 

8 Possuir o espirito de liderança. -   -         2 

9 
Saber buscar e aproveitar as oportunidades que 
aparecem. 

    -         1 

10 Ser comprometido com o seu trabalho.         -     1 

11 Ter uma grande rede de contatos.     -         1 

12 Ser persistente.               0 

Fonte: (Adaptada do artigo cientifico Características Comportamentais Empreendedoras em Proprietários 

de MPE’s Longevas do Vale do Mucuri e Jequitinhonha/MG, 2014). 

 

Um empreendedor dificilmente obterá sucesso se não tiver pelo menos uma dessas 

características (HISRICH et al., 2009). O sucesso não consiste apenas no 

desenvolvimento empresarial e profissional, pois os empreendedores buscam atitudes e 

habilidade especifica para se aperfeiçoarem a todo o momento (McClelland, 1987).   

O SEBRAE utiliza essas características como um instrumento de auto avaliação para 

dar suporte as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2001). 
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3 METODOLOGIA 

 

Nas seções abaixo apresentam-se quais foram os procedimentos metodológicos 

utilizados referente ao tipo de pesquisa abordada, qual foi o numero de amostra que 

respondeu o questionário, explorando a técnica de coleta de dados. 

 

3.1 NATUREZA DE PESQUISA 

 

A natureza de pesquisa escolhida foi à abordagem quantitativa, descritiva, que 

proporcionou alcançar os objetivos gerais e específicos do trabalho.  

A pesquisa quantitativa serve para ter maior garantia na precisão dos resultados dos 

questionários (RICHARDSON, 1999). Segundo Berto e Nakano (2000) é um método 

utilizado quando se buscar alcançar um grande número de pessoas por meio da 

aplicação de um instrumento de pesquisa, no caso desta a aplicação de um questionário.  

 

3.2 POPULAÇÃO, AMOTRA E UNIDADE DE ANALISE  

 

A pesquisa de campo com a aplicação do questionário foi realizada após um 

levantamento de dados da internet onde foi encontrado os contatos de aproximadamente 

130 microempreendedores, o questionário foi encaminhado para todos via Facebook, 

WhatsApp e E-mail, onde obteve retornos de 40 microempreendedores de idades entre 

19 a 45 anos. O tipo de amostragem foi a não probabilística por conveniência onde os 

próprios empreendedores decidiram se iriam ou não responder os questionário. 

O questionário possui 40 perguntas, com cinco pontos de respostas em uma escala do 

tipo Likert (nunca, raras vezes, algumas vezes, usualmente, sempre), as perguntas de 04 

a 27 foram retiradas do artigo cientifico Características Comportamentais 

Empreendedoras e Proprietários de MPES Longevas do Vale do Mucuri e 

Jequitinhonha/ MG, (2014), e reformuladas, as demais foram elaboradas pela autora da 

pesquisa. Essas perguntas permitem analisar as características comportamentais 

empreendedoras que os microempreendedores de Food truck possuem, os desafios 

enfrentados diariamente por eles, o perfil desses empreendedores e de sua gestão, o 
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conhecimento com relação aos negócios e o motivo pelo qual os levaram a empreender.  

O quadro 03 abaixo mostra qual a dimensão do questionário, com os itens abordados em 

cada etapa e os seus devidos autores que embasaram o trabalho. 

Quadro 03:  Dimensões do questionário 

DIMENSÕES ITENS ABORDADOS AUTORES 

Caracterização do 

empresário Idade/ Sexo/ Escolaridade Wollheim e Nuccio (2016) 

Empreendedor persistente 

em busca de oportunidade. Persistência/ Iniciativa/ Busca de oportunidade Feuerschütte; Godoi (2008); 

  Leite (2000);  

Empreendedor estabelece 

metas e busca informações Estabelecimento de metas e objetivos/ capacidade Dolabella (1999) 

de correr riscos calculados/ inovação e busca de 

informação   

Exigência e independência 

dos empreendedores 

Exigência de qualidade e eficiência/ Independência e 

autoconfiança Menezes (2003) 

Interação empreendedor na 

sua figura de líder 

Necessidade de realização/ relacionamento 

interpessoal/ liderança Brown (1996) 

  

Empreendedor e sua 

desenvoltura 

Rede de contatos e persuasão/ avaliação do 

comprometimento/ planejamento e monitoramento 

sistemático 

Longenecker; Moore; Petty 

(2004); 

  Camargo; Farah (2010) 

Empreendedor ciente Normas e leis Silva e Umiro (2007)  

Empresário e o mercado Pesquisa de venda Leite (2002) 

 Fonte: (Elaborado pela autora) 

Todos esses autores contribuíram com a veridicidade do questionário respondido pelos 

empreendedores.  

 

 4 DADOS E ANALISE DA PESQUISA 

 

A maioria dos empreendedores que responderam o questionário 60% são homens 40% 

são mulheres de acordo com o gráfico 01 abaixo. 
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Gráfico 01: Sexo 

 
  Fonte: (Da pesquisa, 2016) 

 

A maioria dos empreendedores 38% possuem de 33 a 48 anos, 34% de 26 a 32 anos, 

14% de 19 a 25 anos e 14% de 39 há 44 anos, conforme gráfico 02 abaixo. 

 

Gráfico 02: Idade 

 
  Fonte: (Idem) 

40%

60%
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Masculino

14%

34%
38%
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26 a 32 anos

33 a 38 anos
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Segundo Wollheim e Nuccio. (2016) não existe uma idade certa para empreender e nem 

uma norma ditando que tem que ser apenas do sexo feminino ou masculino, 

simplesmente acontece, não tem uma hora certa ou uma norma que tem que ser 

cumprida, vai do jeito de cada pessoa.  

Quanto à escolaridade dos empreendedores, podemos perceber que todos têm uma boa 

formação, a maioria dos empreendedores possuem ensino superior completo 40%, vindo 

acompanhado pelo ensino superior em formação com 23%, apontado pelo gráfico 03 

abaixo: 

Gráfico 03: Nível de escolaridade dos empreendedores 

 
  Fonte: (Idem) 

Quando questionados sobre persistência, 41% dos entrevistados responderam que 

usualmente dedicam tempo para encontrarem soluções aos problemas e com relação à 

insistência apenas 5% responderam que nunca insiste para que faça o que quer, e 43% 

algumas vezes insistem. 

Sobre as suas iniciativas e busca de oportunidades, somente 2% dos empresários raras 

vezes gostam de novos desafios e 2% raras vezes não buscam ficar atualizado, mas 39% 

usualmente se aventuram em fazer coisas novas e diferentes, apenas 2% responderam 

que raras vezes se aventuram. 

0%

23%

25%
40%

12%

Ensino fundamental completo

Ensino médio completo

Ensino superior em formação

Ensino superior completo

Pós/ Mestrado/ Doutorado
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Com a transformação no perfil dos consumidores mediante ao avanço tecnológico e a 

fácil aquisição de produtos e serviços, os empreendedores possuem cada vez mais 

problemas e desafios para solucionarem, pois, a tecnologia está muito eficiente, gerando 

um forte crescimento de concorrência e competitividade no mercado. Os 

empreendedores nem sempre dão prioridade a essa solução de problemas. São 

questionados constantemente como devem atuar mediante a cenários de complexidade e 

incertezas do mercado (FEUERSCHÜTTE; GODOI; 2008). 

O empreendedor tem que aproveitar esse avanço tecnológico tendo iniciativa, para 

correr atrás do proposito organizacional e distribuir as suas tarefas sabendo trabalhar em 

equipe. 

Para Leite (2000) o empreendedor cria valor pessoal e organizacional, é aquela ideia de 

trabalhar em equipe, implementando a inovação e a criatividade nas suas tarefas, 

fazendo algo novo sem ter medo de se arriscar. De acordo com o quadro 01 abaixo. 

Quadro 01: Empreendedor persistente em busca de oportunidade  

PERSISTÊNCIA/ INICIATIVA/ BUSCA DE OPORTUNIDADE 

  
Nunca 

Raras 

vezes 
Algumas Vezes Usualmente Sempre 

4) O empresário dedica tempo para 

encontrar a solução para o problema e 

persiste em sua tarefa mesmo diante de 

obstáculos? 

-  -  25% 41% 34% 

5) O empresário insiste várias vezes 

para que façam o que ele quer? 
5%  - 43% 39% 14% 

6) O empresário gosta de desafios e 

novas oportunidades? 
 - 5% 33% 26% 36% 

7) O empresário busca pessoalmente 

ficar atualizado no seu negócio, criando 

novas oportunidades? 

 - 2% 19% 23% 56% 

8) O empresário aventura-se fazer 

coisas novas e diferentes das que faz? 
 - 2% 25% 39% 34% 

 Fonte: (Idem) 

No que se refere ao estabelecimento de metas e objetivos 48% dos empresários sempre 

gostam de pensar no futuro e não tem medo de arriscar aprendendo com os erros e 

frustações das outras pessoas. Quanto à questão de situações que podem controlar, 



13 

 

 

 

somente 5% não gostam de ter controle sobre os resultados, 33% gostam algumas vezes. 

Sendo que 42% usualmente fazem coisas que as outras pessoas consideram ariscadas. 

No quesito inovação e busca de informações, 37% dos empresários usualmente 

costumam coletar informações quando inicia um novo projeto e 9% dos empresários 

raras vezes programam iniciativas que os seus concorrentes não conseguem imitar.  

De acordo com Dolabella (1999) os empreendedores se arriscam constantemente, e 

aprendem com os seus erros e os erros dos outros, comparando com fracasso e acertos 

dos empreendedores de sucesso. Tem empreendedores que ao arriscar podem abrir uma 

nova empresa, ou criar um novo produto, tudo depende da forma que foi planejado, 

podendo levar ao fracasso ou sucesso da organização. 

No quesito de se arriscarem, percebemos que de acordo com o quadro 06 abaixo os 

empresários não fazem sempre coisas arriscadas de acordo com o quadro 02 abaixo. 

Quadro 02: Empreendedor estabelece metas e busca informações 

ESTABELECIMENTO DE METAS E OBJETIVOS/CAPACIDADE DE CORRER RISCOS 

CALCULADOS/INOVAÇÕES E BUSCA DE INFORMAÇÃO 

  Nunca Raras vezes Algumas Vezes Usualmente Sempre 

9) O empresário sempre gosta de pensar 

no futuro? 
 - -  16% 36% 48% 

10) O empresário prefere situações em 

que pode controlar ao máximo até atingir 

o resultado final? 

-  5% 33% 33% 30% 

11) O empresário faz coisas que outras 

pessoas consideram arriscadas? 
-  9% 33% 42% 16% 

12) O empresário, quando inicia um novo 

projeto ou tarefa, coleta todas as 

informações possíveis antes de dar 

continuidade a eles? 

-  -  33% 37% 30% 

13) O empresário busca programar 

iniciativas de difícil imitação pelos 

concorrentes? 

 - 5% 33% 47% 16% 

Fonte: (Idem) 

Quando questionados sobre se buscam formas mais eficientes de realizar tarefas, 2% 

responderam que raras vezes, ou seja, eles sempre estão em busca de formas mais 
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eficientes de realizar suas atividades. Usualmente 45% dos empresários e seus 

funcionários participam de cursos para a qualificação profissional. 

Quanto à confiança na execução de suas funções, 45% dos empresários usualmente 

possui confiança quando executa um trabalho difícil e desafiador. No quesito 

flexibilidade de aceitar novas ideias, 36% dos entrevistados algumas vezes mudam à sua 

maneira de pensar ao serem questionados sobre outros métodos, 25% sempre mudam. 

Segundo Menezes (2003) o empreendedor tem que ter iniciativa promovendo o seu 

empreendimento de forma inovadora e criativa, estimulando os seus funcionários, 

criando relacionamento pessoal e organizacional, alcançando todos os seus objetivos 

fazendo o que gosta confiando no seu trabalho, conforme quadro 03 abaixo. 

Quadro 03: Exigência e independência dos empreendedores 

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA/ INDEPENDÊNCIA E AUTOCONFIANÇA 

 
Nunca 

Raras 

vezes 

Algumas 

Vezes 
Usualmente Sempre 

14) O empresário sempre busca uma maneira 

melhor e mais rápida para terminar uma 

tarefa? 

-  2% 16% 42% 40% 

15) O empresário e seus funcionários 

participam de cursos para qualificação 

profissional? 

-  5% 31% 45% 19% 

16) O empresário tem confiança em seu 

sucesso quando executa algo difícil e 

desafiador? 

-  2% 30% 48% 21% 

17) O empresário muda à sua maneira de 

pensar se outros discordam energicamente de 

seu ponto de vista? 

2% 18% 36% 18% 25% 

Fonte: (Idem) 

Na pesquisa 41% dos empresários usualmente se sentem importantes fazendo trabalho 

de alta qualidade, 38% sempre se sentem importantes. No quesito o empresário bem-

sucedido versos dinheiro apenas 2% responderam que nunca e 5% raras vezes o 

dinheiro é mais importante do que ser bem-sucedido. 

Quando questionados sobre o uso de ameaça e punição para garantir o 

comprometimento dos funcionários, ao menos 34% dos empresários usualmente fazem 
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o uso da ameaça e punições para que os seus funcionários façam o que ele deseja. 

Para Brown (1996) quando a existência real ou imaginaria de uma ameaça acarreta a 

mudanças no comportamento dos funcionários, podendo ser relevantes para motivar os 

empregados a uma mudança significativa em busca de melhorias. 

Entretanto, quanto ao questionamento se existe uma clara definição da responsabilidade 

de cada funcionário e conhecimento das normas de funcionamento da empresa, somente 

2% acreditam que raras vezes existe uma definição das funções dos funcionários com 

normas da empresa. Conforme demonstrado no quadro 04 abaixo.  

Quadro 04: Interação empreendedora na sua figura de líder 

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO/ RELACIONAMENTO INTERPESS OAL/ LIDERANÇA 

  
Nunca 

Raras 

vezes 

Algumas 

Vezes 
Usualmente Sempre 

18) O empresário sente-se importante fazendo 

um trabalho de alta qualidade e canaliza todos 

os esforços? 

 - -  21% 41% 38% 

19) O empresário julga que o desafio de ser 

bem-sucedido é tão importante quanto o 

dinheiro? 

2% 5% 23% 51% 19% 

20) O empresário usa ameaças e punições 

para garantir o comprometimento dos 

funcionários? 

16% 18% 21% 34% 11% 

21) existe uma clara definição da 

responsabilidade de cada funcionário e 

conhecimento das normas de funcionamento 

da empresa? 

 - 2% 24% 43% 31% 

Fonte: (Idem) 

 

Pelo menos 2% dos empresários julgam que raras vezes mantem contato com 

companheiros do mesmo ramo, 25% algumas vezes tem contato, 36% sempre e 

usualmente tem contato. Sendo que 34% dos empresários usualmente conseguem fazer 

com que pessoas com convicções mudem de opinião. “Um estereótipo comum do 

empreendedor enfatiza características como uma enorme necessidade de realização, 

uma disposição para assumir riscos moderados e uma forte autoconfiança”. 

(LONGENECKER; MOORE; PETTY, 2004, p.9). 
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Os empresários usualmente se julgam serem fieis com as promessas que fazem aos seus 

subordinados com 41% das respostas, 27% sempre se julgam e 32% algumas vezes. 

Quando questionados o que é mais importante, 36% dos empresários acreditam que 

usualmente a sua família e vida pessoal são mais importantes que a sua vida 

profissional. Ao menos 46% dos empresários usualmente costumam analisar as 

vantagens e desvantagens antes de executar uma tarefa, 34% analisa algumas vezes e 

20% analisam sempre. Dos entrevistados 42% usualmente divide os projetos grandes 

em tarefas pequenas para conseguir chegar a um resultado, 33% algumas vezes e 26% 

sempre. “O termo empreendedorismo aponta para a execução de planos ou impulsos 

para a realização de um negócio ou para a introdução de uma inovação de gestão numa 

organização já estruturada”. (CAMARGO; FARAH, 2010, p.22). De acordo com o 

quadro 05 abaixo: 

Quadro 05: Empreendedor e sua desenvoltura 

REDE DE CONTATOS E PERSUASÃO/ AVALIAÇÃO DO COMPROME TIMENTO/ 

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO SISTEMÁTICO 

  
Nunca 

Raras 

vezes 

Algumas 

Vezes 
Usualmente Sempre 

22) O empresário mantém contato com empresários 

de outros centros e tem um bom relacionamento 

com empresas da cidade no mesmo ramo? 

 - 2% 25% 36% 36% 

23) O empresário consegue que pessoas com firmes 

convicções e opiniões mudem seu modo de pensar? 
2% 9% 32% 34% 23% 

24) O empresário é fiel com as promessas que faz?     32% 41% 27% 

25) O empresário acredita que sua família e vida 

pessoal são mais importantes que os compromissos 

profissionais? 

 - 2% 34% 36% 27% 

26) O empresário analisa criteriosamente as 

vantagens e desvantagens de diferentes alternativas 

antes de executar uma tarefa e recorre a outro 

método para solucionar problemas caso o método 

usado não um dê os resultados esperados?  

 - -  34% 46% 20% 

27) O empresário, ao planejar um projeto   divide-o 

em tarefas mais simples? 
 - - 33% 42% 26% 

Fonte: (Idem) 
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Pelo menos 32% dos empresários realizam algumas vezes e raras vezes consultas na lei 

nº 8.616/033 para saber o que pode ou não ser feito na localidade que ele realizara a 

venda de seus produtos, 23% usualmente consultam, e 7% nunca e sempre 

consultam. No que se refere ao fato de se sentirem assegurados pela lei Nº 40344, 55% 

raras vezes se sentem assegurados pela lei dos comerciários que possuem lojas físicas. 

Em São Paulo e Rio de Janeiro foi aprovada uma lei que assegura os donos de food 

trucks de quaisquer eventualidades em Belo Horizonte, esta lei ainda está sendo 

analisada, de acordo com a pesquisa, ao menos 63% dos empreendedores sempre 

sentem falta de uma lei e 33% usualmente, somente 5% algumas vezes sentem falta 

desse amparo. Sendo que somente 54% dos empresários usualmente estão com a 

documentação do Detran em dia. Os food trucks costumam passar por vistorias do 

Detran, Anvisa e Corpo de Bombeiros regularmente, dos entrevistados, 52% dos 

empresários costumam sempre passar por estas vistorias, 36% usualmente e somente 

5% algumas vezes. Dos empresários 58% possuem cadastro em pessoa jurídica sendo 

ela Microempresa ou empreendedor individual e 40% usualmente, somente 2% algumas 

vezes.  

Para Silva e Umiro (2007) a diferenciação de microempresa e empresa de pequeno porte 

vem através da receita bruta faturada por vendas de produtos, bens e serviços feitos por 

operações bancarias na própria conta, considerando o limite estipulado para garantir 

benefícios previstos na legislação tributária com autossuficiência e autonomia. 

Dos empreendedores entrevistados, 30% deles algumas vezes se sentem protegidos pela 

polícia e seguranças conforme quadro 06 abaixo. 

Quadro 06: Empreendedor ciente 

NORMAS E LEIS 

  
Nunca 

Raras 

vezes 

Algumas 

Vezes 
Usualmente Sempre 

                                                           
3 Código de Posturas do Município de Belo Horizonte a cartilha encontra-se no site  
http://www.rmbh.org.br/sites/default/files/MZRM.BELO.HORIZONTE.L.8616.2010.Logradouro.Publico
.pdf 

4LEI Nº 4034, DE 25 DE MARÇO DE 1985. DISPÕE SOBRE O USO E A OCUPAÇÃO DO SOLO 
URBANO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
DISPONIVEL NO SITE https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-
ordinaria/1985/403/4034/lei-ordinaria-n-4034-1985-dispoe-sobre-o-uso-e-a-ocupacao-do-solo-urbano-
do-municipio-de-belo-horizonte-e-da-outras-providencias 
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28) O empresário realiza eventuais consultas a lei 

nº 8.616/03, todas as vezes que troca de localidade 

em Belo Horizonte? 

7% 32% 32% 23% 7% 

29) O empresário se sente assegurado pela lei Nº 

4034, que rege o comércio ambulante de forma 

genérica? 

18% 55% 25% -  2% 

30) O empresário sente falta de uma lei que te 

assegure de qualquer eventualidade? 
-  -  5% 33% 63% 

31) O empresário sempre está com a documentação 

necessária que caracteriza a originalidade do 

veículo? 

2%  - 5% 54% 40% 

32)  O empresário costuma passar por vistorias do 

Detran, Anvisa e Corpo de Bombeiro? 
2%  - 9% 36% 52% 

33) O empresário possui cadastro pessoa jurídica, 

Microempreendedor individual/ Microempresa? 
 - -  2% 40% 58% 

34) Em todas as localidades que o empresário 

realiza a venda dos seus produtos ele se sente 

assegurado pela segurança daquela localidade?  

5% 16% 32% 23% 25% 

Fonte: (Idem) 

Os food trucks costumam trocar bastante de localidade, fazer uma pequena pesquisa 

daquela localidade seria bastante importante para saber qual é o tipo de pessoa que 

frequenta aquela localidade, dos entrevistados, ao menos 42% dos empresários sempre 

realizam algum tipo de pesquisa e 33% usualmente realizam. Dos empresários 63% 

sempre realizam a conferencia de seus materiais e 37% usualmente realizam essa 

conferencia. Para atender bem o seu cliente os empresários 79% sempre realizam 

cuidados básicos e necessários e 21% usualmente realizam.  

Dos entrevistados, 75% efetuam as suas vendas em localidades permitidas que não 

cause transtorno para a locomoção de pedestres e automóveis e somente 25% 

usualmente o fazem. Pelo menos 76% dos empresários sempre fazem a limpeza da 

localidade onde realiza as suas vendas e 24% usualmente o fazem. Dos empresários 

28% sempre concordam que para se tornar um empresário de sucesso a qualidade do 

produto ou serviço prestado vale mais, entretanto os demais têm opiniões divergentes 

conforme quadro 07 abaixo. 
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Quadro 07: Empresário e o mercado 

 

Fonte: (Idem) 

 

Para Leite (2002) um empreendedor de sucesso deve ter iniciativa, imaginação aguçada, 

ideias fervilhantes, flexibilidade e criatividade para desenvolver as suas ideias e 

transforma-las em oportunidade para o mercado. Não se preocupando apenas com o 

preço, mas com o foco voltado para o atendimento ao cliente de uma forma única e 

criativa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Conclui-se que alguns empreendedores possuem características que predominam o 

sucesso profissional e pessoal, este trabalho foi desenvolvido para identificar essas 

características comportamentais dos empreendedores de Food Truck. O objetivo geral e 

PESQUISAS DE VENDA 

  
Nunca 

Raras 

vezes 

Algumas 

Vezes 
Usualmente Sempre 

35) O empresário realiza pesquisas de mercado 

todas as vezes que troca de localidade? 
-  7% 19% 33% 42% 

36) O empresário realiza a conferencia de suas 

matérias antes de atender os seus clientes? 
-  -  -  37% 63% 

37) O empresário realiza cuidados necessários 

para o transporte, armazenamento e manipulação 

dos alimentos? 

 -  - -  21% 79% 

38) O empresário possui a ciência de realizar a 

venda dos seus produtos em localidades a qual 

não irá oferecer dano ao patrimônio ou transtorno 

no transito? 

 - -  -  25% 75% 

39)   O empresário realiza a limpeza da área após 

o encerramento de suas atividades? 
 -  - -  24% 76% 

40) Para se tornar um empresário de sucesso, é 

primordial se preocupar apenas com a qualidade 

do produto ou serviço prestado, independente do 

custo do mesmo? 

12% 21% 26% 14% 28% 
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os específicos foram alcançados, uma vez que quase todos os empreendedores 

pesquisados possuem as características comportamentais de sucesso citadas por 

McClelland (1972), Robbins (2000), Dornelas (2001), Bernardi (2003), Hisrich e Peters 

(2009). Estas características comportamentais possuídas por eles são: perseverança, 

tenacidade, liderança e visão de futuro, os microempreendedores utilizam bastante o 

empreendedorismo como estratégia de negócios à medida que traçam suas metas e 

assumem riscos para alcançar seus objetivos, estão em busca de algo que possa trazer 

não apenas retornos financeiros e sim satisfação pessoal e profissional, buscando se 

aperfeiçoar com as novas tecnologias e as utilizando de forma positiva para atrair novos 

clientes. 

 O problema de pesquisa foi respondido com satisfação e êxito, pois é possível perceber 

que os empreendedores não se preocupam apenas com o valor dos produtos, mas 

também com a qualidade e eficiência do atendimento prestado. Por se tratar de uma 

forma diferente e criativa de vender produtos eles procuram estar sempre ligados a tudo 

que acontece a sua volta, prestando atenção em cada sinal dado pelo mercado, pois 

aproveitam todas as chances para inovar e criar valor em algo que já está enraizado na 

sociedade, nos tempos atuais com o avanço da tecnologia e o pouco tempo para o 

preparo e consumo das refeições, fez com que fosse criada uma nova forma de vender. 

O foco dos food trucks pesquisados é a venda de comidas gourmet e a aceitação do 

mercado por ser uma coisa diferente e pratica. Em Belo Horizonte os food trucks estão 

tomando conta das praças e vias, a tecnologia vem ajudando a atrair cada vez mais 

clientes. 

Academicamente o trabalho pode ser importante para a área, ao apresentar uma 

pesquisa sobre uma nova forma de empreendedorismo, e como estes estão enfrentando 

as diversidades encontradas e criando novas formas inovadoras de venda para superar a 

crise. Além de servir como exemplo para os futuros empreendedores. Entretanto por ser 

um tema ainda recente existem poucos estudos, e até o presente momento ainda não 

existe uma lei para o food trucks em Belo Horizonte. Como sugestão para a realização 

de novos estudos, propõe-se uma analise com um numero maior de empreendedores 

deste ramo que identifiquem as possíveis relações entre as características 

comportamentais empreendedora e a utilização no dia-a-dia de ferramentas 

administrativas que ajudem a identificar o crescimento de empreendedores de sucesso e 
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auxilia-los neste processo de adentramento no mercado. 

O trabalho realizado tem a sua relevância na área por possibilitar ter um maior 

conhecimento do assunto e de como ele vem sendo tratado ate o momento, abrindo 

novas possibilidades de estudo e analise. 
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ANEXO  

Características profissionais dos microempreendedores: Food Truck 
Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão do Curso de Administração do UNIBH. 
 
1) Sexo: 
  
Feminino 
Masculino 
 
2) Idade: 
19 anos a 25 anos 
26 anos a 32 anos 
33 anos a 38 anos 
39 anos a 44 anos 
Mais de 45 anos 
 
3) Escolaridade 
Ensino fundamental completo 
Ensino médio completo 
Ensino superior em formação 
Ensino superior completo 
Pós/ Mestrado/ Doutorado 
 
PERSISTÊNCIA/ INICIATIVA E BUSCA DE OPORTUNIDADE 
4) O empresário dedica tempo para encontrar a solução para o problema e persiste em sua tarefa mesmo diante de 
obstáculos? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
5) O empresário insiste varias vezes para que façam o que ele quer? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
6) O empresário gosta de desafios e novas oportunidades? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
7) O empresário busca pessoalmente ficar atualizado no seu negocio, criando novas oportunidades? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
8) O empresário aventura-se fazer coisas novas e diferentes das que já fizeram? 
Nunca 
Raras vezes 
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Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
ESTABELECIMENTO DE METAS E OBJETIVOS/ CAPACIDADE DE CORRER RISCOS CALCULADOS/ 
INOVAÇÃO E BUSCA DE INFORMÇÕES 
9) O empresário sempre gosta de pensar no futuro? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
10) O empresário prefere situações em que pode controlar ao máximo ate atingir o resultado final? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
11) O empresário faz coisas que outras pessoas consideram arriscadas? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
12) O empresário, quando inicia um novo projeto ou tarefa, coleta todas as informações possíveis antes de dar 
continuidade a ele? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
13) O empresário busca programar iniciativas de difícil imitação pelos concorrentes? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
EXIGÊNCIA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA/ INDEPENDÊNCIA E AUTOCONFIANÇA 
14) O empresário sempre busca uma maneira melhor e mais rápida para terminar uma tarefa? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
15) O empresário e seus funcionários participam de cursos para qualificação profissional? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
16) O empresário tem confiança em seu sucesso quando executa algo difícil e desafiador? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
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17) O empresário muda a sua maneira de pensar se outros discordam energicamente de seu ponto de vista? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO/ RELACIONAMENTO INTERPESSOAL/ LIDERANÇA 
18) O empresário sente-se importante fazendo um trabalho de alta qualidade e canaliza todos os esforços? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
19) O empresário julga que o desafio de ser bem-sucedido é tão importante quanto o dinheiro? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
20) O empresário usa ameaças e punições para garantir o comprometimento dos funcionários? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
21) Existe uma clara definição da responsabilidade de cada funcionário e conhecimento das normas de 
funcionamento da empresa? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
REDE DE CONTATOS E PERSUASÃO/ AVALIAÇÃO DO COMPROMETIMENTO/ PLANEJAMENTO E 
MONITORAMENTO SISTEMÁTICO 
22) O empresário mantém contato com empresários de outros centros e tem um bom relacionamento com empresas 
da cidade no mesmo ramo? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
23) O empresário consegue que pessoas com firmes convicções e opiniões mudem seu modo de pensar? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
24) O empresário é fiel com as promessas que faz? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
25) O empresário acredita que sua família e vida pessoal são mais importantes que os compromissos profissionais? 
Nunca 
Raras vezes 
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Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
26) O empresário analisa criteriosamente as vantagens e desvantagens de diferentes alternativas antes de executar 
uma tarefa e recorre a outro método para solucionar um problema caso o método usado não dê os resultados 
esperados? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
27) O empresário, ao planejar um projeto grande, divide-o em tarefas mais simples? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
NORMAS E LEIS 
28) O empresário realiza eventuais consultas a lei nº 8.616/03, que “Contém o Código de Posturas do Município de 
Belo Horizonte” todas as vezes que troca de localidade em Belo Horizonte? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
29) O empresário se sente assegurado pela lei Nº 4034, DE 25 DE MARÇO DE 1985. Que rege o comércio 
ambulante de forma genérica? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
30) O empresário sente falta de uma lei que te assegure de qualquer eventualidade? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
31) O empresário sempre esta com a documentação necessária que caracteriza a originalidade do veículo podendo ser 
alterada/modificada ou transformada, desde que concedida a Autorização Prévia (Lei 38 nº 9503 de 23/09/97, Art. 
98) pelo DETRAN-CIRETRANA? Obs.: Em qualquer tipo de alteração em relação à fabricação, faz-se necessária a 
emissão de um novo CRV (Certificado de Registro de Veículo) pelo DETRAN-CIRETRAN 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
32) O empresário costuma passar por vistorias do DETRAN, ANVISA e Corpo de Bombeiro? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
33) O empresário possui cadastro pessoa jurídica, Microempreendedor individual/ Microempresa? 
Nunca 
Raras vezes 
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Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
34) Em todas as localidades que o empresário realiza a venda dos seus produtos ele se sente assegurado pela 
segurança daquela localidade? (Policia Militar ou seguranças de eventos) 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
PESQUISAS DE VENDA 
35) O empresário realiza pesquisas de mercado todas as vezes que troca de localidade? (População, região, clima, 
dentre outros). 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
36) O empresário realiza a conferencia de seus matérias antes de atender os seus clientes? (Data de validade, 
quantidade, dentre outros). 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
37) O empresário realiza cuidados necessários para o transporte, armazenamento e manipulação dos alimentos? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
38) O empresário possui a ciência de realizar a venda dos seus produtos em localidades a qual não ira oferecer dano 
ao patrimônio ou transtorno no transito? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
  
39) O empresário realiza a limpeza da área após o encerramento de suas atividades? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 
40) Para se tornar um empresário de sucesso, é primordial se preocupar apenas com a qualidade do produto ou 
serviço prestado, independente do custo do mesmo? 
Nunca 
Raras vezes 
Algumas vezes 
Usualmente 
Sempre 
 

 


