Missão China: Direção da Solufrigo
Visita o Gigante do Oriente

China Import and Export Fair - Cantão: uma das maiores feiras
mundiais, recebeu a direção da Solufrigo para a sua edição 2018
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Em busca de novos parceiros comerciais
e para conhecer e adquirir equipamentos
e tecnologias, a direção da Solufrigo
visitou a edição 2018 da Canton Fair,
feira de expressão mundial, no setor de
inovações.
‘Uma empresa que quer expandir suas
fronteiras comerciais precisa estar onde
as grandes inovações e negócios se
encontram. Um mercado emergente
como a China é fundamental para nossos
planos futuros, tanto para adquirir,
quanto para exportar’, declarou Jonei de
Almeida, Gerente da Solufrigo.
Um dos equipamentos negociados na
feira, que em breve passará a fazer parte
da linha de produção da Empresa é a
gravadora a laser de alta precisão. Ela
proporcionará um novo padrão de

acabamento a diversos itens da linha,
aprimorando o processo de manufatura.
Outro mercado visitado pela Direção foi
o Yiwu International Trade Market, na
província de Zhejiang. Com menor rigor
técnico, mas de grande importância
econômica e cultural, é o maior mercado
do mundo no setor de vendas diretas de
mercadorias, sinalizando tendências
para o consumo mundial.
Jonei conclui, dizendo que ‘uma viagem
dessas não pode se limitar ao aspecto
técnico, mas precisa ser aproveitada
para o entendimento das culturas
diferentes, que estão cada vez mais
próximas do nosso mercado’.
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Nossa Palavra

Jonei Almeida

Um dos aspectos mais
importantes para manter nossa
empresa em constante expansão,
é acreditar na capacidade que
temos de entender o mercado.
É lógico que, como todo e
qualquer negócio, não podemos
perder a linha de ação que nos
mantém fortes: o constante
incremento nas vendas. Mas
quando isto é feito com o cuidado
de entregar ao cliente produtos e
serviços que transmitam uma
sensação de valor cada vez maior,
o crescimento se torna mais
sólido.
Sempre foi importante a relação,
quase que personalizada, com
cada parceiro comercial. E é na
busca de soluções conjuntas que
centralizamos nossos esforços. Por
mais que busquemos novos
mercados e mais clientes, temos
que ter ciência que nossos
clientes tradicionais merecem um
empenho extra. A consolidação de
laços comerciais é um grande
trunfo de quem está no mercado.
Nossa busca permanente de
aprimoramento é a base para que
possamos atender e fornecer
melhor. Prosperar juntos. Esta é
uma de nossas bandeiras.

Muitas novidades, com um
grande incremento na
variedade de peças de
reposição para as mais
diversas linhas.
Tudo isso você vai conferir
em Setembro.
Esperamos você em Chapecó
para a Mercoagro/2018.

Nosso Atendimento de Caras Novas
Já havíamos antecipado, na edição aterior, e
agora vamos às apresentações: Paulo Roberto
da Costa e Rafael Camargo são os novos
integrantes da equipe de atendimento da
Solufrigo.
Os dois têm grande conhecimento em suas
áreas de atuação e representam uma nova
losoa de integração com sua base de
clientes. ‘Mais que vender, precisamos sempre
estar atentos às necessidades especícas de
cada cliente. É muito importante entender as
questões próprias de cada indústria. É por
isso que viajamos tanto. Para conferir de perto
o que cada um precisa’, diz Paulo. Ele será o
responsável pela cobertura do Norte e Leste
do Paraná, das Regiões Sudeste e Nordeste,
além de Goiás e do Tocantins.

Paulo Roberto da Costa

Workshop Seara Dourados
A série de visitas aos Workshops pelo Brasil,
teve continuidade com a participação da
Equipe Solufrigo no evento do Frigoríco
Seara de Dourados - MS.
A hospitalidade da Empresa é marcante em
cada uma das unidades e lá não foi diferente.
Uma ótima oportunidade de interação e troca
de conhecimentos entre cliente e fornecedor.

Rafael, que tem como área de
atuação os estados do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso e Oeste do
Paraná, destaca: ‘Nosso processo
comercial é muito dinâmico.
Atender este segmento requer uma
atenção muito grande, pois as
soluções não são sempre as mesmas
e os prazos, em geral, são apertados.
Precisamos ter uma ótima noção de
prioridade e especicidade.’
Estar sempre na estrada pode tirar,
momentaneamente, nossos homens
de venda das áreas de cobertura dos
seus telefones diretos. Neste caso,
nossa central está ao seu dispor.

Rafael Alberto Camargo

Judô: Nova Parceria do Programa
de Responsabilidade Social
Há alguns anos, o Judô de Joaçaba e região
despontava como uma das maiores
expressões do Estado, inclusive com
triunfos internacionais. Uma iniciativa
comunitária resolveu resgatar esta força e
devolver à Cidade seus títulos, mas com
uma missão muito mais nobre: iniciar com o
apoio às categorias de base e formar
campeões locais. Inserido em escolas e com
atuação centrada em jovens de todas as
classes sócio-econômicas, o Projeto
Primeiro DAN, tem como lema a

‘Excelência no Judô e na Vida’. A
formação plena, escolar, social e
esportiva, com apoio médico e
psicológico, alcança dezenas de crianças
e adolescentes. Este trabalho conta
agora com o apoio da Solufrigo. O
Programa de Responsabilidade Social da
Empresa é colaborador permanente,
ajudando a manter a instituição e
propiciando a implementação de novos
núcleos, para que o Projeto alcance cada
vez mais futuros campeões.

Controle de Qualidade: Fundamental ao Conceito da Marca
Quando se fala em processo de
produção, é básico lembrar que, se no
nal da linha a peça não estiver perfeita,
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participe com sugestões e comentários:
contato@solufrigo.com.br
Rua Artur Pereira Alves,101 - Jardim Cidade Alta
89600-000 Joaçaba SC
49 3522 7028

tudo pode se perder. Uma forma segura
de garantir a eciência é acompanhar o
produto da matéria-prima à embalagem.
O investimento permanente neste setor é
uma das ações mais importantes da
Solufrigo. Cada item é rastreado e
conferido exaustivamente, para que o
cliente receba, e perceba, a diferença.

