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Uma Empresa que Nasceu com
a Filosofia de Oferecer o Melhor

Desembarque dos centros de usinagem da linha Solufrigo em 2014

A experiência no atendimento do setor 
frigorífico e o sentimento que algo 
melhor poderia ser feito motivaram Jonei 
Almeida. Há dois anos a ideia de 
empreender se tornou realidade. Mais do 
que prestar atendimento e fornecer 
peças de reposição, a Solufrigo já iniciou 
com grande capacidade de produção 
própria e versatilidade para criar. A 
evolução foi rápida e bem aceita pelo 
mercado, pois desde a primeira peça que 
deixou a linha de produção o controle de 
qualidade e o atendimento às 
especificações foi impecável. 

A Solufrigo surgiu com o firme propósito 
de evoluir e se tornar uma empresa 
reconhecida pela excelência: pouca 
burocracia e muita agilidade no processo 
comercial, atendimento com alto nível 
de especialização e produção criteriosa. 
Os clientes perceberam, logo nos 
primeiros contatos, a facilidade nas 
negociações. E a percepção do padrão 
de acabamento e precisão das peças 

complementou a associação de atributos 
que se quer em todo fornecedor: preço 
justo, atendimento ágil e mercadoria de 
qualidade.

É muito provável que esta seja a razão 
de uma evolução tão rápida. Em menos 
de dois anos a Solufrigo consolidou uma 
base de clientes que garantes um 
excelente uxo. A realidade é que a 
Empresa está em ampliação constante. 
Novos centros de usinagem foram 
recentemente incorporados à planta de 
produção e a área de operações já 
passou por dois incrementos.

Para 2015 a perspective é a introdução 
de uma linha de produtos de confecção 
em série para pronta entrega. As 
novidades serão comunicadas em breve, 
através do nosso website.  
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Nossa Palavra

Jonei Almeida

Primeiramente gostaria de 
agradecer a todos clientes e 
amigos que confiaram e nos 
deram a oportunidade de 
demonstrar nosso trabalho, o meu 
muito obrigado.
Construir a Solufrigo foi um 
grande desafio para mim, porém, 
o conhecimento intenso de quase 
uma década de atuação na área 
nacionalizando peças de 
maquinas frigorifica e uma grande 
vontade e garra de querer fabricar 
em um curto prazo de entrega e 
com qualidade invejável foi 
determinante para começar os 
trabalhos. Hoje já posso dizer que 
estamos firmes no mercado, pois 
contamos com diversos clientes 
de grande potencial na 
agroindústria. Conte conosco. 
Com o que estiver ao nosso 
alcance iremos lhe ajudar, um 
forte aperto de mão e um grande 
abraço do Jonei e seus 
colaboradores.



Solufrigo: Extensa Linha de Peças
de Reposição para Pronta Entrega

A indústria frigorífica, com suas plantas 
de produção repletas de máquinas 
automatizadas e de operação complexa, 
demanda de um número enorme de 
peças de reposição. Catalogar e controlar 
o uxo destas peças já é uma grande 
tarefa. Com as dificuldades de prazo, 
custos e desatualização, a necessidade 
de um fornecedor com capacidade para 
atender a demanda por uma gama de 
peças diversificadas e com alto padrão 
torna-se cada dia mais evidente.

A Solufrigo mantém em produção 
permanente uma séria de itens de 
grande uxo. Em especial partes móveis 
e ferramentas de corte das principais 
máquinas de evisceração presentes na 
indústria de carnes. 

Além disso, a experiência na resolução 
de deficiências de projeto e construção 
reveladas ao longo da utilização de 
máquinas de diversas marcas, pelo 
desenvolvimento de partes alternativas, 
credenciou a nova empresa a oferecer 
soluções mais econômicas e eficientes.

Conhecimento do seu ramo de atuação, 
materiais certificados e critérios rígidos 
de qualidade na produção são a base da 
manufatura com a marca Solufrigo. As 
linhas tradicionais de peças para a 
indústria frigorífica e as novidades que 
estão surgindo, você pode conferir no 
novo website: www.solufrigo.com.br. No 
expediente deste informativo você obtém 
as demais formas de contato para 
solicitar uma visita ou orçamento.



O Mercado Promissor e os
Investimentos Crescentes
A movimentação dos mercados 
internacionais e em especial a reação do 
Dólar em relação ao Real, favoreceram 
as exportações brasileiras da carne de 
frango. Na expectativa da nova norma da 
Comunidade Européia para o comércio 
de carnes congeladas, o setor não se 
retrai e aposta em grandes 
investimentos, tanto pela ampliação das 
unidades, quanto pela criação de novos 
frigoríficos.

Este incremento alavanca toda a cadeia 
da produção avícola, desde o mercado 
de cereais e da nutrição animal, 
passando por fornecedores de insumos 
diretos, a exemplo das embalagens, 
chegando aos setores provedores de 
insumos indiretos, como os fabricantes 
de máquinas, peças e construção civil.

Com um cenário econômico desafiador, o 
consumo interno de frango tende a se 
ampliar, graças ao aumento significativo 
do preço da carne bovina nos últimos 
meses. Outro fator que favorece o frango 
é a sua versatilidade industrial para o 
preparo de itens com maior nível de 
processamento como os empanados.  
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participe com sugestões e comentários:
contato@solufrigo.com.br
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