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Sendo locais ou terrenos com infraestrutura mínima para acomodar um
conjunto de food trucks, como uma praça de alimentação ao ar livre, os
food parks vêm rapidamente ganhando espaço na cena urbana do Brasil.
A dificuldade de estacionar e - principalmente - de operar empreendimentos sobre rodas nas cidades revelou-se uma oportunidade de negócio. Apesar dos food parks precisarem de um investimento inicial variável,
a depender do valor do m² do solo urbano, este tipo de negócio possui
baixa complexidade e custo operacional. Ao se decidir pela estruturação de um food park, é importante que o empreendedor escolha bem a
localização, sendo fundamental o grande fluxo de pessoas para garantir a demanda. E ainda, deve-se buscar compor o food park com um mix
complementar de negócios sobre rodas, podendo ir de tipos de comidas
diferentes até outros empreendimentos móveis como floriculturas e bibliotecas, tudo para aumentar a atratividade e prolongar a permanência
do cliente em um ambiente por essência aberto e vibrante.

ESTRUTURA
Terreno amplo com no mínimo 200m² - a dimensão pode variar em relação à quantidade e ao porte dos food trucks a acomodar. São fundamentais boa iluminação e ventilação, banheiros acessíveis e vegetação bem
cuidada, de preferência que garanta algum tipo de sombreamento para
uso também durante o dia. Estacionamento para clientes é importante se
o food park estiver localizado em bairros mais afastados. É interessante
que haja uma área reservada para atrações diversas como uma banda ou
atividades recreativas para crianças.
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Um administrador, dois funcionários de serviços gerais e dois seguranças.

EQUIPAMENTOS
Iluminação externa, mesas, cadeiras, guarda- sóis e lixeiras para recicláveis. Caso haja área para entretenimento, é importante disponibilizar
pontos de energia para instalação de equipamentos de sonorização ou
brinquedos.

