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Na vanguarda da refrigeração 
e conservação a favor 
do Meio Ambiente

At the forefront of refrigeration
and conservation in favour
of Environment
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O Grupo Fricon é o produto de uma 
sólida cultura corporativa, que é 
aberta para o mundo estando sempre 
disponível para o diálogo.

Através de um planeamento adequado 
dos nossos investimentos, apostamos 
numa estratégia baseada na flexibilidade 
industrial, que nos permitiu atender às 
necessidades dos projectos dos nossos 
clientes de forma rápida e eficaz.

Esta tem sido a forma de afirmarmos 
a nossa capacidade de oferecer uma 
resposta às necessidades dos nossos 
clientes, transformando problemas 
em oportunidades e antecipando-nos 
ao que melhor há no mercado em 
termos de frio, posicionando assim o 
Grupo Fricon nos lugares cimeiros a 
nível internacional do nosso sector de 
actividade.

Tudo isto, afinal de contas, porque 
“O crescimento é o produto do futuro  
que nós fomos capazes de prever”.

Nós iremos ainda mais longe seremos 
ainda melhores.

Artur Azevedo

The Fricon Group is the product of a 
strong corporate culture, which is open 
to the world and is always available for 
dialogue.

Through proper planning of our 
investments, we focus on a strategy 
based on industrial flexibility, which 
allowed us to meet the needs of our 
customers quickly and effectively.

This has been the way of asserting 
our ability to offer a solution to our 
customers needs by transforming 
problems into opportunities and looking 
ahead to what best there is in the 
market in terms of refrigeration, thus 
positioning the Fricon Group in the 
top positions of our business sector 
worldwide.

All this, after all, because
“Growth is the product of the future
we were able to predict. “

We will go even further, we will 
be even better.

Artur Azevedo

Artur Martins Azevedo
Fundador | Founder

“O crescimento 
é o produto do
 futuro que nós
 fomos capazes 

de prever.”
”Growth is the product  

of the future we  
were able to predict.”

By Artur Martins Azevedo

MeNsAGeM FuNdAdOr
MessAGe OF The FOuNder
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FricON

Fundada em Portugal, 
no ano de 1976 e 
no Brasil em 1995, a 
FricON procurou ao 
longo destes anos dar 
primazia ao respeito 
pelos consumidores, 
à qualidade dos seus 
produtos, à capacidade 
de se renovar, o 
que a tornou numa 
das empresas mais 
conceituadas do ramo 
a nível mundial.

Founded in Portugal in 
1976 and in Brazil in 
1995, Fricon sought over 
the years to give priority 
to respect for consumers,
to the quality of its 
products, to the ability to 
renew itself, and this has 
made it one of the most 
respected companies in 
the industry, worldwide.

FRICON Brasil
Fricon Brazil

FRICON espanha
Fricon spain

FRICON Portugal 
Fricon Portugal
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A Fricon, empresa pioneira no mercado 
português, no segmento de frio doméstico 
e comercial, é especializada na concepção, 
desenvolvimento, produção e comercialização 
de equipamentos de congelação, refrigeração 
para supermercados, conservadores de 
gelados e refrigeradores de bebidas.

dos técnicos aos administrativos, da produção 
às equipas de montagem, contamos com 
pessoal especializado, apoiado pela mais alta 
tecnologia, sustentando assim uma concepção 
e produção personalizada e de qualidade impar.

Fricon, a pioneer company in the Portuguese 
market in the domestic and commercial 
refrigeration segment, specialized in the 
conception, development, production and 
marketing of freezing and chilling equipment 
for supermarkets, ice cream freezers, 
beverage coolers.

From the technical to the administrative staff, 
from production to the assembly teams,
we have specialized personnel, supported by the 
latest technology, thus underpinning customised 
design and production of unique quality.

cONheçA A FricON
ABOuT FricON
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MISSÃO 15VISÃO 14

Sustentabilidade
social e ambiental 3

Benefícios aos
stakeholders 1

Orgulho de ser 
o fornecedor
preferencial 2

Respeito
pelo ambiente 9

Satisfação clientes
colaboradores e
stakeholders 7

Pioneiro na
inovação 

tecnológica 8

Capacidade 
de se adaptar 

e melhorar
os processos 4

Compromisso 
com a inovação 

e qualidade 6

Cultura e
integridade 5

Soluções de
refrigeração 11

e conservação 
de alimentos 
e bebidas 12

Ser líder no
desenvolvimento 

de: 10

VALORES 13

MissãO VisãO VAlOres
MissiON VisiON VAlues

1 Benefits to the stakeholders
2 Pride in being the preferred supplier
3 Social and environmental sustainability
4 Ability to adapt and improve processes
5 Culture and integrity
6 Commitment to innovation and quality
7   Customer, employee and stakeholder 

satisfaction
8 Pioneer in technological innovation
9 Respect for the environment
10 To be leader in the development of:
11 Chilling solutions
12 And conservation of food and drinks
13 Values
14 Vision
15 Mission
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Procurando sempre 
desenvolver produtos 
modernos e inovadores. 

conta com um grupo de 
técnicos especializados na 
busca diária pela melhoria 
contínua dos seus produtos.

Always seeking to develop 
modern and innovative 
products. 

it has an engineering 
department and high level 
technicians that work daily 
for the quest of continuous 
improvement of its products.

iNVesTiMeNTOs FricON
FricON iNVesTMeNTs
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Novo 
laboratório
New laboratory

·  simular as condições 
climáticas e ambientais de 
qualquer parte do mundo 
para testar os equipamentos 
 simulate the climatic and 
environmental conditions 
of any part of the world 
in order to test the 
equipments.

·  Verificar consumos 
energéticos reais 
To verify actual  
energy consumption

·  Medir temperaturas  
e aprimorar testes de 
comportamento dos 
equipamentos de acordo 
com a classe climática 
 To measure temperatures 
and improve equipment 
performance tests  
according to climate class

·  Realizar testes  
de fiabilidade 
To perform 
reliability tests

·   Melhoria contínua  
dos produtos 
continuous improvement  
of products

i&d FricON
r&d FricON

de área
Area of 

500m2
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Portugal - Vila do conde
Brasil - recife
delegação espanha - Madrid
Portugal, Vila do conde 
Brazil, Recife
spanish delegation, Madrid

Localização das Fábricas:
Plant Locations:

Portugal: 1976
Brasil: 1995
espanha: 2013
Portugal: 1976
Brazil: 1995
spain: 2013

Estabelecida em:
Established in:

Portugal: 200
Brasil: 852
espanha: 5
Portugal: 200
Brazil: 852
spain: 5

Funcionários em 2014:
Employees Year 2014:

Portugal: 19.539 m€
Brasil: 95.242 m€
Grupo Fricon: 114.781 m€
Portugal: eur 19,539 million
Brazil: EUR 95,242 million
Fricon Group: eur 114,781 million

Volume de negócios em 2014:
Turnover Year 2014:

FricON eM VAlOres
FricON iN FiGures



9

Em mais de 
50 países nos  
5 continentes
In over 50 countries 

in the 5 continents
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FricON eM VAlOres
FricON iN FiGures

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2012 2013 2014

Portugal / Portugal

Brasil / Brazil

Grupo Fricon / Fricon Group

Quota de Mercado por Segmento  
Market Share by Segment

Quota de Mercado  
Market Share 

Taxa de Crescimento Growth Rate

16% Mercado Nacional
Domestic Market

84% Mercado Externo
Foreign Market
(Europa, Ásia,
Oceânia,
Américas, África,
Médio Oriente)
(Europe, Asia, 
Oceania, 
Americas, Africa, 
Middle East) 

100% Brasil
Brazil

Brasil
Brazil

Portugal
Portugal

Brasil
Brazil

Portugal
Portugal

16% Supermecados
Supermarkets

20% Bebidas
Beverages

14% Domésticos
Domestic

2% Outros
Others

48% Gelados 
e Congelados
Ice cream and 
Frozen Food11% Gelados

e Congelados
Ice cream and 
Frozen Food

9% Domésticos
Domestic

77% Supermecados
Supermarkets

3% Bebidas
Beverages



NOssOs PrOduTOs
Our PrOducTs

sOluções suPerMercAdOs
SupErmArkEt SolutionS 

sOluções GelAdOs e cONGelAdOs
icE crEAm And FrozEn Food SolutionS
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sOluções dOMésTicAs
domEStic SolutionS

sOluções BeBidAs
BEvErAgE SolutionS
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NOssOs clieNTes
Our cusTOMers
esse trabalho conjunto é o fator-chave para podermos 
desenvolver um trabalho de excelência, e que marca a 
diferença para atingirmos resultados que superem as 
expectativas.

This joint work is the key factor for us to develop a work of 
excellence, which makes all the difference to achieve results 
that exceeds expectations. 

“É convosco que 
trabalhamos, 

hoje e amanhã!”
“It is with you that 

we work, today 
and tomorrow!”
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Sustentabilidade e eficiência 
Energética
As questões ambientais e do 
desenvolvimento sustentável 
são temas prioritários para o 
grupo Fricon.

A Fricon está certificada com 
a norma NP eN isO 9001, 
reforçando a sua política de 
elevados padrões de qualidade, 
para a total satisfação e 
expectativas dos seus clientes.

Sustainability and Energy 
Efficiency
environmental and
sustainable development
are priority issues for the
Fricon Group.

Fricon is certified by the standard 
NP eN isO 9001, reinforcing its 
high quality standards policy for 
overall customer satisfaction and 
expectations.

susTeNTABilidAde
susTAiNABiliTy
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Desenvolvimento de novos produtos 
à medida que potencie as vendas e 
lucro do cliente, correspondendo pelo 
menos 20% da performance de vendas 
da Fricon.
To develop new tailor-made products 
to potentiate customer sales and 
profit, corresponding to at least 20% of 
Fricon’s sales performance.

Optimização de custos e liderança, 
gerindo o processo produtivo, 
controlando as principais variáveis 
através dos KPI.
Cost optimisation and leadership, 
managing the production process, 
controlling the key variables 
through KPi.

Criar valor a longo prazo a 
consumidores, colaboradores e 
stakeholders.
To create long-term value to 
consumers, employees and 
stakeholders.

Aumentar o volume de 
negócios e a capacidade 
exportadora da empresa
To increase turnover and 
the export capacity of the 
company.

Reforço da linha de 
supermercados com 
novas soluções.
To reinforce the 
supermarket line with 
new solutions.

Inovação.
Innovation.

Desenvolver novos produtos vocacionados 
sobretudo para a área dos supermercados com as 
especificações necessárias à  penetração em novos 
sectores de elevada exigência e valor acrescentado, 
orientados para os mercados situados em todas as 
geografias e amplitudes térmicas do globo.
To develop new products aimed specially to the 
supermarket area with the necessary specifications 
to penetrate new demanding and added value 
sectors, oriented to markets located in all latitudes 
and thermal amplitudes of the globe.

Reforçar os meios produtivos, com 
equipamentos e processos que incorporem 
as mais recentes inovações tecnológicas 
melhorando a eficiência operacional, a 
flexibilidade e aprimorando os padrões de 
qualidade.
To strengthen the productive means, with 
equipment and processes that incorporate 
the latest technological innovations, 
improving operational efficiency, flexibility 
and quality standards.

Auto-suficiência na produção 
de componentes utilizados nos 
equipamentos Fricon.
Self-sufficiency in the 
production of components used 
in Fricon equipment.

Criação de condições 
favoráveis para um 
crescimento futuro.

To create favourable 
conditions for future 
growth.

NOssA esTrATéGiA
Our sTrATeGy
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FRIGOCON · INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO S.A.
Rua das Calçadas 568 · 4480-492 Touguinha · Vila do Conde · Portugal 
Tel. +351 252 640 140 · Fax On-line +351 218 647 113 · geral@fricon.pt · www.fricon.pt

FRICON ESPAÑA
C/ Papiro, 12; P.E. La Cantueña · 28947 Fuenlabrada (Madrid) · España
Tel +34 916 214 979 · Fax +34 916 421 472 · general@fricon.es · www.fricon.es


