
 

 

 

 

We Move Food – Perguntas Frequentes 

Somente para uso de distribuidores Ingersoll Rand, Thermo King Corporate e Thermo King 

 

O que é o programa “We Move Food”? 

O We Move Food é um programa de combate à fome desenvolvido para ajudar a reduzir o desperdício de 

alimentos e aumentar o acesso a alimentos frescos e nutritivos para as pessoas que mais precisam. 

 

Como o We Move Food funciona? 

Existem três principais componentes para o programa: 

1) A Termo King tem uma parceria estratégica com a Feeding America, que oferece descontos 

acessíveis em produtos e serviços Thermo King aos seus mais de 200 bancos de alimentos 

nos Estados Unidos e em Porto Rico para ajudar a aliviar alguns dos encargos financeiros 

associados às missões de combate à fome. Além disso, a rede de distribuidores Thermo 

King apoia os esforços de socorro a catástrofes com base em cada pedido. 

 

2) A Ingersoll Rand Foundation, a Thermo King Corporate e os seus distribuidores Thermo King 

criaram um programa de subsídio para auxiliar bancos de alimentos em missões de combate 

à fome, incluindo, entre outros, quitandas móveis, resgate e recuperação de alimentos, 

distribuição de alimentos e educação. 

 

3) Os funcionários da Ingersoll Rand, da Thermo King Corporate e da Thermo King dedicam 

seu tempo e experiência para auxiliar bancos de alimentos em comunidades dos Estados 

Unidos. 

 

Quando o programa We Move Food foi lançado? 

O programa começou como piloto em 2017 e foi oficialmente lançado em 2018. 

 

We Move Food funciona apenas na América do Norte? 

O programa se concentra na América do Norte no momento, mas pretendemos expandi-lo para a 

Europa e a América Latina. 

 

Quanto dinheiro foi arrecadado para financiar os bancos de alimentos do programa We Move Food? 

Aproximadamente 578 mil dólares foram arrecadados até agora pelos distribuidores Thermo King, Thermo 

King Corporate e Ingersoll Rand Foundation, para que os programas de combate à fome alinhados com a 

missão do We Move Food pudessem receber o devido subsídio. Consulte a tabela abaixo. 

 

Quantas refeições já foram fornecidas no programa We Move Food? 

Para cada 1 dólar, pelo menos 10 refeições podem ser fornecidas. Logo, podemos supor que mais de 

5,7 milhões de refeições já tenham sido fornecidas desde o lançamento do programa. 



 

 

 

 

Como o dinheiro arrecadado equivale às refeições fornecidas? 

Desde o lançamento do programa, os bancos de alimentos receberam doações em espécie 

equivalentes a aproximadamente 172 mil dólares. Consulte a tabela abaixo. 

 

Quantas doações em espécie foram feitas aos bancos de alimentos do programa We Move Food? 

Há 24 bancos de alimentos que receberam ou receberão em breve subsídios para o programa. 

 

Quantos bancos de alimentos receberam apoio para o programa We Move Food? 

There are 24 food banks that have received, or will soon receive, grants under the program. 

 

Quantos distribuidores da Thermo King participam do programa We Move Food? 

Mais de 30 famílias de distribuidores Thermo King fizeram contribuições financeiras, dedicaram tempo e 

experiência e/ou auxiliaram bancos de alimentos com o programa de preços especiais do We Move 

Food. 

 

Um banco de alimentos tem que ser afiliado à Feeding America para participar do programa We Move 

Food? 

Não, qualquer banco de alimentos ou outra organização de combate à fome 501(c) (3) que atenda aos 

padrões da indústria está apto para participar. 

 

Como um banco de alimentos local pode aprender mais sobre o We Move Food ou solicitar um 

subsídio? 

Os bancos de alimentos podem visitar www.thermoking.com/wemovefood para obter mais 

informações ou entrar em contato com seu distribuidor local Thermo King. 

 

Onde posso obter mais informações sobre doação ou voluntariado para o We Move Food? 

Qualquer funcionário ou distribuidor Thermo King que queira mais informações sobre como participar 

pode enviar um e-mail para WeMoveFood@thermoking.com. 
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