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A Solufrigo Implementa de Forma
Constante sua Linha de Produtos   

Novas peças complementam continuamente as linhas à disposição do mercado. 

Desde o início de suas operações a 
Solufrigo trabalhou com uma diretriz 
sólida: peças com a nossa manufatura 
precisam ter desempenho igual, ou, 
preferencialmente, superior às originais.
Por isso, para lançarmos uma nova linha 
precisamos conferir, de forma exaustiva, 
as especicações das matérias-primas e 
o padrão das rotinas de produção.
Isto acontece de forma gradativa e nos 
permite introduzir, continuamente, novas 
peças em catálogo.
A marca foi desenvolvida 
especicamente para consolidar este 
compromisso de desempenho. As peças 
com esta assinatura têm garantia de 
durabilidade e adequação às diversas 
máquinas originais, nacionais ou 
importadas.

Outra característica importante é o 
oferecimento de conjuntos completos de 
reposição, ao invés de itens isolados. Os 
setores de manutenção podem optar pela 
substituição de alguns ou todos os 
componentes que operam dentro da 
mesma estrutura, com a certeza que 
foram fabricados e ajustados para o 
perfeito funcionamento.
E os clientes Solufrigo não cam 
limitados pelas linhas em catálogo. A 
Empresa está preparada para 
desenvolver uma innidade de soluções 
e peças, com agilidade e a preços 
realmente atrativos. Consulte-nos.
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Nossa Palavra

Jonei Almeida

Passamos os últimos meses 
empenhados em uma atividade 
que resultou numa ferramenta de 
grande utilidade para nossas 
operações comerciais.
Neste nal de ano, temos o prazer 
de colocar em funcionamento 
nossa plataforma de comércio 
eletrônico.
Nos meses de novembro e 
dezembro, um novo website, 
orientado para as funções de e-
commerce, entrará em operação 
de forma experimental. 
A implantação e atividade em 
caráter denitivo, deverá 
acontecer com a entrada do ano 
de 2018.
Este era um projeto que eu vinha 
orientando pessoalmente, desde 
que fundamos a empresa. Sempre 
estive certo que a abertura de 
novos canais de negócios, 
especialmente os que oferecem 
agilidade e autonomia, pode 
alavancar milhares de transações, 
que fora deste meio, tomariam 
tempo e esforço, tanto nosso 
quanto de nossos clientes.
Esperamos que vocês, amigos, 
aproveitem ao máximo esta nova 
forma de relacionamento.

Workshop BRF: mais
perto do cliente

Uma iniciativa de integração do Grupo 
BRF, reuniu em algumas unidades fabris 
seus melhores fornecedores para um 
workshop. Esta é uma iniciativa de 
grande valor, para que cada parceiro 
comercial possa expor seus produtos e 
falar sobre suas práticas produtivas, 
elevando a interação com os setores de 
fomento e manutenção deste importante 
cliente. A Solufrigo, e sua direção, 
sentiram-se honrados em fazer parte 
deste seleto grupo.



Nova abordagem de vendas com a
ativação do e-commerce Solufrigo
Em tempos de otimização de 
processos e de uma nova fase 
global de relacionamentos, era 
fundamental oferecer novos 
canais de comunicação e 
negócios. Em fase de 
implantação, o e-commerce da 
Solufrigo entra em operação 
experimental, devendo 
consolidar suas operações até 
a virada do ano.
A facilidade de navegação e a 
efetivação de transações 
eletrônicas vão proporcionar 
uma nova dinâmica ao setor.
Toda a linha de peças de 
catálogo poderá ser adquirida 
e sua expedição monitorada a 
partir desta interface.
 

São milhares de itens, todos com 
referências originais e codicação 
própria, para que cada cliente possa 
processar, por conta própria e com 
incrível rapidez seus pedidos, com 
nalização on-line.
Para a operação no período 
experimental, a Solufrigo criou uma 
linha telefônica de orientação. As 
dúvidas e questões relativas ao novo 
website e seu funcionamento podem ser 
sanadas pelo atendimento digital: fone 
49 3522 7028, opção 1.
Na fase inicial o próprio cliente comporá 
sua cesta de compras e encaminhará o 
pedido para orçamento. A resposta é 
rápida e ágil. Em breve, novos módulos 
de operação deixarão o sistema cada vez 
mais completo. Isto facilitará, em muito, 
o trâmite comercial, reduzindo prazos e 
oferecendo mais uma comodidade aos 
clientes. Conheça o sistema: 
www.solufrigo.com.br.



No próximo nal de ano, segundo o nosso 
desejo, você estará reunido com quem mais 
gosta, em torno de uma mesa farta. No 
centro dela, haverá um peru reluzente, um 
tender delicioso ou um daqueles suculentos 
super-frangos. Lindo e Próspero.
Nesse momento, é provável que a grande 
felicidade envolvida nem deixe você 
lembrar que, para que toda aquela fartura, e 
em especial, o prato principal esteja ali, 
uma enorme cadeia produtiva trabalha dia e 
noite.
Nós, que fazemos parte desta rede de 
trabalho eciente e capaz, temos o orgulho 
de ajudar a fazer da agroindústria brasileira 
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Nosso agradecimento e
desejos de um ótimo 2018

®

uma das mais pujantes do mundo. 
Produzimos alimentos para os 
brasileiros e para milhões de pessoas 
ao redor da terra, norteados por 
algumas diretrizes muito importantes. 
Talvez a principal delas seja a 
conança. Sim, porque cada elo desta 
corrente precisa conar no seu 
fornecedor e transmitir conança ao 
seu cliente. Só assim a coisa toda 
funciona.
Este é o valor que a Solufrigo quer 
exaltar neste nal de ano. Nossa 
operação está alicerçada na conança 
que temos em nossos parceiros 
comerciais e em nossos colaboradores. 
E temos certeza que a conança que o 
mercado deposita na nossa empresa 
nos impulsiona no sentido de prestar 
serviços e fornecer peças cada vez 
melhores.
Nosso presente para você e para sua 
empresa no próximo ano é muito 
simples, mas fundamental para que 
todos continuemos no caminho certo: 
pode conar na gente!
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