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Ganhando Novos Mercados:
Solufrigo Chega Forte à Argentina   

Novos mercados consolidando a marca Solufrigo fora do Brasil.

Já nos primeiros contatos comerciais 
dezenas de negócios foram realizados. A 
Solufrigo entrou com força total no 
mercado portenho, endossada por um 
conceito consolidado ao longo de cinco 
anos, operando no mercado nacional. A 
mesma dinâmica e a simplicidade na 
condução das tratativas, possibilitaram 
um ingresso rápido e efetivo no setor.
O estabelecimento de uma representação 
que atua no centro produtivo da 
agroindústria argentina, na região de 
Entre Rios, colocou a Solufrigo em 
contato com as maiores empresas do 
setor. Logo após às primeiras entregas, o 
sucesso se mostrou pelo elevado número 
de novas vendas. As perspectivas para o 
restante do ano projetam a expansão dos 
negócios para os demais países do 

Mercosul. Para isso, novas 
representações estão sendo contratadas. 
«Nossa chegada a este mercado foi cheia 
de surpresas positivas. Isso nos 
incentiva a buscar novos e maiores 
parcerias internacionais», arma Jonei 
Almeida, diretor da Solufrigo.
A exemplo do que aconteceu no Brasil, a 
marca Solufrigo caminha para uma 
franca expansão além fronteiras. Isso 
tudo, basicamente, pelo oferecimento, 
aos clientes, de peças conáveis e um 
atendimento que transmite conança e 
agilidade. Características fundamentais 
numa empresa de atuação internacional.
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Nossa Palavra

Jonei Almeida

Nosso maior desao para o ano 
que iniciamos é estarmos 
preparados para atender a 
demanda que nos espera. O 
aquecimento da economia e o 
consequente aumento no poder de 
compra da população vai exigir 
dos mercados de bens de 
consumo, em especial do setor 
frigoríco, um rendimento próprio 
das economias em alta.
Toda a cadeia produtiva, inclusive 
o nosso segmento de manutenção, 
têm papel primordial nesse novo 
horizonte. Por esta razão, 
iniciamos uma nova fase de 
investimentos, aprimorando nossa 
mão-de-obra e planejando a 
aquisição de novas instalações e 
equipamentos. A Solufrigo cresce 
e expande seu mercado desde seu 
primeiro dia de atividades. Agora, 
com a superação das fronteiras 
nacionais e abertura de negócios 
na Argentina e outros países do 
Mercosul, a marca se consolida 
como um fornecedor de conança, 
com padrão e dinamismo dignos 
de uma empresa que quer evoluir 
sempre.
Voltamos de férias ampliando o 
departamento comercial. Dois 
novos colaboradores com 

excelente embasamento técnico já 
iniciaram um ciclo de visitas de 
apresentação. Breve, um deles 
deverá chegar até você.
2018 vai marcar, também, o início 
do nosso programa social, que vai 
dar à Empresa um novo conceito 
dentro da sua comunidade. Vamos 
trabalhar para que, além de cuidar 
da indústria e de seus padrões 
técnicos, possamos nos dedicar 
aos que nos cercam e nos acolhem, 
promovendo o bem-estar da nossa 
população, e a integridade do 
nosso meio-ambiente.
Um ótimo ano a todos e, mais uma 
vez, obrigado aos clientes e 
fornecedores que permitem que 
nos tornemos uma empresa cada 
vez melhor. 

Estamos preparando
uma recepção calorosa
para os clientes e amigos.
Nosso estande vai mostrar
o que fazemos de melhor
e o quanto nossa Empresa
pode ser importante para
a sua.
Esperamos você em
setembro.



Crescimento do Mercado Pede Novas
Contratações para o Setor Comercial
A expansão dos negócios para o Mercosul, 
criou a necessidade do fortalecimento da 
nossa equipe de vendas. Este processo de 
renovação e ampliação vai trazer novas caras 
que, no primeiro trimestre de 2018, vão 
iniciar seus contatos.
Em breve, todos os clientes deverão ser 
visitados pelos novos prossionais em suas 
respectivas regiões de atendimento. 
A prioridade na composição da nova equipe é 
dotar os prossionais de venda de cabedal 
técnico adequado, para, como já é praxe da 
Solufrigo, diagnosticar as soluções mais 
adequadas para a manutenção de cada linha.

Workshop BRF Chapecó
Fechando um ciclo de apresentações, nas 
unidades do Grupo BRF, agora foi a vez de 
Chapecó. A equipe da Solufrigo expôs 
algumas peças e catálogos da sua linha de 
produtos, e teve a oportunidade de ampliar 
sua rede de contatos técnicos. 
A direção da Solufrigo agradece a todos os 
que receberam, de forma tão cordial e 
atenciosa. Parabéns, mais uma vez, ao Grupo 
BRF, pela iniciativa. 

Esta formação técnica, juntamente 
com as diretrizes comerciais já 
implantadas, pretende aprimorar o 
processo comercial para dar 
agilidade, conabilidade e 
segurança, durante o orçamento, 
negociação, produção e entrega das 
peças e serviços.
Breve, um eciente prossional de 
atendimento chegará a você, 
levando toda a losoa que já 
consolidou a Solufrigo como uma 
empresa de vanguarda. 
Aguarde!



Lançado em Janeiro de 2018, o Programa 
de Responsabilidade Social Solufrigo visa 
adequar todas as operações da Empresa a 
um modelo de gestão de recursos e 
processos, que favoreça a comunidade e o 
meio-ambiente.
Este programa inicia com uma nova 
abordagem nas políticas de relacionamento 
da Empresa. A gestão responsável de 
resíduos, a racionalização no uso de 
energia, os esforços de apoio às entidades 
parceiras e a participação em projetos de 
recuperação e conservação ambiental, são 
frentes de atuação que, ao longo dos 
próximos anos, vão agregar à marca 
Solufrigo, o caráter de sustentabilidade.
O Programa, desenvolvido dentro das novas 
diretrizes do Planejamento Estratégico, 
entrará em operação já no primeiro dia de 
trabalho deste novo ano. 
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Responsabilidade Social:
de Frente para a Comunidade

®

Confraternização e
Motivação. Viva 2018

21 de Dezembro foi um dia especial para 
a Família Solufrigo. Um almoço animado 
marcou o nal das atividades em 2017. 
A festa iniciou com a apresentação do 
novo vídeo institucional da Empresa, e 
prosseguiu com a palestra motivacional, 
ministrada por Alexandre Paggi.
O cardápio, a cargo do Buffet Totti 
agradou a todos, que passaram um dia 
integrados à natureza. Um bom princípio 
para o merecido descanso desta turma 
que pega pesado o ano inteiro.
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