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Contrato estratégico entre o Grupo VIPS e a STEF Iberia 
para fornecer 350 restaurantes e lojas 

 
O Grupo VIPS, pelo intermédio da sua filial SDH, S.L.U – cuja principal actividade é a gestão dos sistemas 
logísticos, as compras, os aprovisionamentos, o armazenamento e a distribuição de produtos alimentares 
para a restauração fora do domicílio (RHD) e as lojas de proximidade – assinou um contrato estratégico de 
colaboração com a STEF Iberia.  
 
Com este acordo, a STEF Iberia passa a ser o novo fornecedor logístico para os produtos alimentares sob 
temperatura controlada de todas as insígnias do Grupo Vips, mais de 350 restaurantes e lojas – entre 
próprias e franchising – tanto em Espanha como em Portugal. 
 
A logística dos produtos do Grupo VIPS – que será efectuada na plataforma da STEF Iberia localizada em 
Getafe (13 km de Madrid) – cobre a totalidade dos produtos alimentares refrigerados e congelados em fluxo 
tenso e armazenados, respeitando a cadeia do frio. 
 
Jesús Soto, CFO Finance – IT- Supply – Grupo VIPS 
“No intuito de manter o nosso leadership, o Grupo VIPS está convencido que é essencial selar alianças com 
empresas lideres nos seus sectores de actividade. Esta é uma das razões pelas quais, escolhemos a STEF 
Iberia, um fornecedor logístico que tem a capacidade e a experiência para nos acompanhar nesta nossa 
importante etapa de crescimento e expansão. Além disso, com a STEF Iberia partilhamos os mesmos valores 
fundamentais, assim como o mesmo compromisso quanto ao ambiente e à redução das emissões de CO2.” 
 
Angel Lecanda, Director Geral STEF Iberia  
“Comprometemo-nos neste projecto com força e convicção. A restauração fora do domicílio é um sector de 
actividade estratégico para a STEF Iberia. A nossa plataforma de Getafe é, aliás, totalmente dedicada às 
actividades logísticas de restauração fora do domicílio. A nossa colaboração com o Grupo VIPS permitiu-nos 
trabalhar, em conjunto, na concepção das instalações desta plataforma e nos meios técnicos necessários 
para responder às exigências dos restaurantes e consequentemente às dos consumidores. 
A nossa solução logística para a restauração fora do domicílio em Espanha e em Portugal permite-nos 
entregar diariamente 2 640 pontos de restauração.” 
 
 

 
                    Plataforma STEF em Getafe 
 
 



Sobre o Grupo VIPS - www.grupovips.com 
O Grupo VIPS é um dos grupos multimarcas e multiformatos líder no sector da hotelaria e do comércio em 
Espanha. É composto por restaurantes, cafeterias e lojas. A empresa gere, em regime próprio ou de 
franchising um total de seis cadeias, quatro insígnias próprias – Vips, VIPSmart, Ginos, The Wok – e duas 
marcas de prestígio internacional - Starbucks e Fridays. 
Desde 2001, o Grupo VIP é o parceiro único e exclusivo com licença da Starbucks, líder mundial do café, 
para desenvolver o mercado em Espanha e em Portugal. Por outro lado, detém um acordo de licença em 
exclusividade com a Fridays, primeira cadeia americana de restaurantes, para dirigir a marca em Espanha. 
Por fim, o grupo detém três restaurantes: Rugantino “Casa Tua”, Tattaglia e Lucca. 
A empresa conta com mais de 350 estabelecimentos que atendem mais de 120 000 clientes por dia. Possui 
um programa de fidelização pioneiro e líder no sector da restauração, Club VIPS, com mais de um milhão de 
membros em Espanha e cuja App, única no mercado, lançada em Abril 2015, já ultrapassou os 400 000 
downloads. 
O Grupo VIPS é uma empresa com capital privado, constituída em 1969. 
Goldman Sachs Capital Partners V adquiriu 30% da empresa em 2006. O Grupo VIPS conta com 8 700 
colaboradores e encerrou o exercício de 2014 com uma facturação de 350 milhões de euros. 
 
 
Sobre a STEF - www.stef.com 
A STEF é a especialista europeia de logística do frio (-25ºC a +18ºC). A STEF exerce e conjuga todas as 
actividades que dizem respeito ao transporte, à logística e aos sistemas de informação dedicados aos 
produtos agro-alimentares, transformados ou não. A STEF propõe uma oferta multisserviços em soluções 
logísticas adaptadas às actividades e às especificidades dos seus clientes: industriais agro-alimentares, 
distribuição e restauração. A STEF conta com o apoio de 16 000 colaboradores - distribuídos por 7 países 
europeus: Bélgica, Espanha, França, Itália, Países Baixos, Portugal e Suíça. A STEF conta com meios 
técnicos específicos: 219 plataformas ou armazéns, 1 900 veículos e 1 950 reboques. Em 2015, a STEF 
realizou um volume de vendas de 2 826,2 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mais informação: www.stef.com 

 

Contacto para a imprensa STEF Portugal: João Santos joaosantos@taylor365.pt 
Contacto para a imprensa Grupo STEF: Catherine Marie catherine.marie@stef.com                       
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