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Frijobel inicia mais uma etapa
com nova unidade de produção
Estratégia Empresa com 28 anos dá um passo de gigante com a entrada em funcionamento da nova unidade
de produção que permite triplicar a produção, assumindo-se como uma empresa cada vez mais global
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Frijobel Global
diversifica
exportação

Frijobel investe em nova unidade
em Penela e triplica produção
Aposta Nova unidade de produção já em pleno funcionamento para cumprir estratégia de
crescimento, colocando a Frijobel como uma das principais empresas do sector
Números

33
milhões de euros é o volume
de negócios previsto para fechar o ano de 2016
A nova sala de apresentação
dos produtos regionais

40

A Frijobel Global, empresa
criada em 2015, tem uma forte
vocação exportadora dedicando-se exclusivamente à comercialização de produtos regionais da fileira agro-alimentar. A partir de uma rede de
produtores exclusivamente
portugueses, esta nova empresa tem como obectivo a
promoção e comercialização
de vinhos, azeite, fruta, compotas e queijo. Nesse sentido,
a Frijobel Global trabalha com
uma rede de produtores regionais que pretende alargar,
tendo por base o pressuposto
da qualidade, por forma a levar
aos países dos cinco continentes para onde já exporta o pescado, também «a melhor produção e o melhor sabor português». Nesse sentido, a Frijobel Global insere-se na estratégia de crescimento da empresa, numa perspectiva de
aproveitar as sinergias criadas
a partir da actividade exportadora da empresa-mãe. |

toneladas por dia é a capacidade de produção da nova
unidade

Bons resultados
distinguem
Frijobel
A Frijobel, que completou 28
anos de actividade, tem registado um crescimento que se
tem vindo a acentuar nos últimos anos. A título de exemplo,
refira-se que de 2010 para 2014,
a empresa de Penela duplicou
o seu volume de negócios.
E esta solidez financeira tem
valido à Frijobel várias distinções, nomeadamente a de PME
líder Gold e PME Excelência,
em vários anos consecutivos,
tendo recebido muito recentemente, a distinção de PME Líder 2016 |

4500
clientes activos em todo o
território nacional, com a
perspectiva de aumentar

A nova linha de produção está também dotada com as mais modernas tecnologias

Rosette Marques
2016 é o ano de viragem para
a Frijobel, já que se cumpre
uma nova etapa da empresa
de processamento de pescado
que concluiu, no passado mês
de Agosto, a mudança de instalações.
A nova unidade de produção,
que se construiu nos terrenos
contíguos à sede da Frijobel,
em Espinheiro, Penela, corresponde a um investimento de
11 milhões de euros, num processo que começou em 2013,
assente numa estratégia de
«consolidação do grupo empresarial que foi criado em
1988, pela mão de Raul Vasconcelos, e que ao longo dos
anos, se foi afirmando como
um dos principais processadores de pescado do país», tal
como referiu Paulo Júlio, director geral da empresa desde
Fevereiro de 2013.
Com uma área coberta de 15
mil metros quadrados, a nova
unidade permite triplicar a capacidade de produção, passando das 15 para as 40 toneladas diárias. Mas a nova uni-

dade representa muito mais do
que o aumento da capacidade
de produção que decorre, obviamente de melhores condições logísticas e de trabalho,
da grande aposta nas mais modernas tecnologias, por forma
a agilizar todo o processo da
cadeia de produção, desde a
recepção do pescado, a transformação na linha de produção e à consequente armazenagem, «na mais moderna plataforma logística que tem capacidade de armazenamento
de 10 mil toneladas» e distri-

buição. A par de todas estas
melhorias, a Frijobel reforçou
o seu papel de grande empregador do concelho de Penela,
ao recrutar mais 30 novos colaboradores que, juntamente
com os efectivos, passa a empregar 165 pessoas.
Estão assim reunidos todos
os factores para que se cumpram os desafios delineados no
âmbito de uma estratégia da
empresa para os próximos
anos e que têm por base o pressuposto do crescimento. Assim,
a Frijobel tem a perspectiva de

Paulo Júlio assegura gestão
profissional em empresa familiar
Paulo Júlio é o director geral
da Frijobel desde Fevereiro
de 2013. A empresa é de cariz
familiar, foi fundada por
Raul Vasconcelos que, juntamente com a esposa, Isabel
Vasconcelos tem levado a
bom porto os destinos da
empresa que funciona em
Penela.
Para Paulo Júlio, a nova uni-

dade corresponde a uma
nova etapa para a empresa,
cujos novos caminhos começam agora a ser trilhados
pela segunda geração, mais
precisamente por Pedro e
Susana Vasconcelos, filhos
do casal fundador e que
«têm muito que trabalhar»
para concretizar a estratégia de crescimento. |

Nova unidade
de produção começou
a funcionar em
pleno no mês de
Agosto

Melhores condições
com áreas sociais
(ginásio e lounge)
para utilização
dos trabalhadores

fechar o ano de 2016 com um
volume de facturação na ordem dos 33 milhões de euros,
contra os 29 milhões de 2015
(que já representavam um
crescimento de 20 %, em relação a 2014). E nos próximos
anos, a tendência é sempre
para crescer, procurando «afirmar-se como uma empresa
global», como referiu Paulo Júlio, com uma aposta clara no
mercado nacional, na tentativa
de aumentar os actuais 4500
clientes do pequeno retalho,
mas também no grande retalho, agora possível com a nova
capacidade instalada. Quanto
à exportação, o objectivo passa
por atingir a quota de 25%, com
penetração em novos países
(nomeadamente Brasil, Médio
Oriente e Moçambique) e aumentar as vendas em países
onde já opera, como no Canadá
e Estados Unidos da América,
mas também na Europa (países nórdicos, Espanha e Itália).
Para já, a Frijobel já exporta
para mais de duas dezenas de
países, com clientes e parceiros
em todos os continentes do
mundo. |

SEXTA-FEIRA | 14 OUT 2016 | III

DiáriodeCoimbra

SUPLEMENTO FRIJOBEL

sendo trabalhada passo a
passo, de acordo com as necessidades e exigências do diaa-dia.
O sistema permite a gestão
do armazém, dos recursos humanos e a capacitação de fornecedores e clientes. Em termos de mobilidade, é a aplicação Lif-Truck (componente
mobile do Geslog) que auxilia
os operadores de empilhadoras a deslocarem-se no armazém, de modo a concretizar as
ordens de armazenamento e
reaprovisionamento geradas
pelo sistema.
O Geslog tem ainda outras
funcionalidades, e capacidades
de análise de dados em tempo

A dimensão e a nova realidade da Frijobel exigem a aposta nas mais modernas tecnologias de comunicação

Inovação tecnológica
optimiza comunicação
dentro da unidade
Modernização Parcerias com empresas de base tecnológica, de Coimbra,
deram lugar a uma verdareira “revolução digital” na Frijobel
A nova realidade da Frijobel,
que, em números, se pode resumir à capacidade de produção de 40 toneladas por dia, na
linha de processamento de
pescado de última geração,
uma plataforma logística com
capacidade de armazenamento de frio superior a
40.000 m3 (cerca de 8000
euro paletes), sete cais de expedição, uma oficina de manutenção, uma frota de 25 veí-

culos e 265 colaboradores, exigiu obviamente «uma solução
à medida», como referiu Paulo
Júlio e que foi conseguida através de parcerias com empresas
de base tecnológica, que têm
sede em Coimbra. Com a Betertech, empresa de Coimbra
que desenvolve software de
gestão e que deu lugar ao sistema de gestão, com a Solução
Geslog e com a Openlimits,
para a implementação de uma

As novas tecnologias
são uma das fortes
apostas da Frijobel
para ganhar
competitividade e
afirmar-se como
empresa global

rede de infraestruturas de comunicação, cumpriram-se os
objectivos.
Assim, perante a necessidade
de um sistema de gestão que
potenciasse a gestão inteligente e optimizada dos processos, movimentos e transacções, surge a solução Geslog ,
como «a mais adequada e
completa para responder a todas as necessidades de gestão
logística da Frijobel e que foi

Para dar respostas às
exigências tecnológicas que se impuseram
a Frijobel escolheu
empresas de Coimbra
para estabelecer
parcerias
real, permitindo a configuração e tomadas de decisões automáticas, garantindo uma
adaptação rápida e flexível às
mudanças que ocorrem diariamente na cadeia logística da
Frijobel.
O sistema possibilita ainda a
gestão e monitorização exaustiva das operações gerais de
recepção, armazenamento, pedidos (picking), reaprovisionamento, validação e expedição,
que exigiu um trabalho prévio
de mapeamento detalhado do
inventário, espaço, equipamentos e recursos humanos.
De resto, todas as operações
são executadas através de processos automáticos integrados
com suporte humano e tecnologia de ponta que promove a
minimização de erros e desperdícios, a rastreabilidade em
tempo real, o aumento e controlo da produtividade, um
controlo global das áreas e recursos, aumento da rapidez na
preparação e no envio de pedidos e redução significativa

Preocupação
com eficiência
energética

A nova unidade de produção da Frijobel foi concebida e, consequentemente, construída, tendo
em conta todas as exigências em matéria de eficiência energética. Uma
preocupação ambiental,
mas também social.
Assim, além do recurso a
materiais que potenciam
o isolamento térmico,
também toda a iluminação é feita com leds e todos os equipamentos são
de eficiência energética
máxima.
Seguindo a mesma lógica, que além da redução de custos, dão também um forte contributo
para reduzir a pegada
ecológica da unidade de
produção, portanto, é
uma empresa amiga do
ambiente, mas também
com uma forte responsabilidade social. Além das
boas condições de trabalho para os seus colaboradores, a Frijobel participa com regularidade
em projectos sociais com
entidades locais. |

dos custos originados pelas datas de validade . Para Paulo Júlio, «o investimento na inovação tecnológica apresentou-se
como uma necessidade imperiosa», sendo mesmo imprescindível para uma empresa
que se quer «mais competitiva
e cada vez mais global». |
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Empresa familiar traça
caminhos do futuro
Gerir Segunda geração está nos quadros da empresa, com formação que ajudará
a consolidar os negócios que Raul Vasconcelos iniciou há quase 30 anos
Raul Vasconcelos é um homem
empreendedor que, ainda jovem, se lançou na actividade
dos produtos congelados. Natural de Coimbra, foi também
nesta cidade que começou
com a actividade dos congelados depois de uma experiência
profissional com ligação ao comércio e, curiosamente em Penela, por razões familiares.
Com um armazém em Santa
Clara que tinha uma função logística, Raul Vasconcelos criou
a Frijobel, em 1988, a partir de
uma Iniciativa Local de Emprego. Mais tarde, o crescimento da empresa ditou a mudança para Penela, onde co-

A família Vasconcelos: Susana, Raul, Isabel e Pedro

meçou numa área de 900 metros e com uma câmara frigorífica com capacidade para
400 paletes. Hoje, a plataforma
logística alberga 8000 paletes,
o que revela bem a evolução
da empresa que é «a empresamãe» de um grupo que integra
a TJB, empresa de transportes,
a Maragra, que comercializa e
assegura a distribuição na área
metropolitana de Lisboa e
ainda a Frijobel Global, dedicada exclusivamente à exportação de produtos regionais.
É todo este património que
Raul e Isabel Vasconcelos querem manter no bom caminho.
Por isso, conseguiram criar as
condições para que os seus filhos garantam a sucessão da
gestão da empresa. Pedro e Susana Vasconcelos já são membros activos na empresa, garantindo assim a segunda geração para o futuro da empresa que se assume já como
um dos maiores empregadores do concelho penelense,
com quase duas centenas de
trabalhadores. |

Frijobel
com nova
imagem

A Frijobel, no âmbito da
sua estratégia de crescimento, apostou também
numa mudança de imagem, já disponível nos diversos tipos de embalagem, assim como nas novas instalações.
A nova imagem segue
também a linha de inovação da empresa, mas do
ponto de vista comunicacional. Mantém as cores.
com um design mais moderno que permite uma
melhor percepção. |

