
 
                                                                          

 
 
 

 
Comunicado de imprensa 

10 de outubro de 2016 
 
 

A NORDFROST e a STEF celebram um acordo de parceria europeia 

para a logística de produtos congelados  
 
 

A NORDFROST - grupo internacional, líder na logística de produtos congelados na Alemanha - e a 

STEF - especialista europeu e líder da logística do frio em França – anunciam um acordo de 

colaboração que abrange todo o território europeu para a logística de produtos congelados. O 

presente acordo permite que ambos os operadores alarguem o raio de ação das suas redes para 

clientes que procuram soluções de massificação e distribuição à escala europeia. 

 

 
Da esquerda para a direita:  

Britta Heine (NORDFROST managing director), Philippe Blum (Managing director at STEF-Eurofrischfracht), Horst Bartels 
(NORDFROST company founder and chairman of the board at NORDFROST), Jean-Pierre Sancier (CEO, STEF), Dr. Falk Bartels 

(NORDFROST managing director), Stanislas Lemor (Deputy CEO, STEF), Philipp Greve (International Sales, NORDFROST), Gerhard 

Kamlage (Member of the executive board, NORDFROST), Serge Capitaine (Deputy CEO, STEF) 

 

Aquando da assinatura oficial do acordo, que teve lugar na quinta-feira, 6 de outubro, em Schortens (na 
Alemanha do Norte), a NORDFROST e a STEF estabeleceram objetivos concretos para responder às 
necessidades crescentes nas operações de exportação e importação dos seus clientes da indústria 
agroalimentar, através de soluções logísticas europeias conjuntas com os melhores padrões de qualidade do 
mercado. 
 
A NORDFROST e a STEF, cujas capacidades no setor dos congelados são sensivelmente idênticas, 
estabeleceram os princípios para a presente colaboração estratégica graças à complementaridade da sua 
cobertura europeia e às suas convergências em termos de know-how, oferta de serviços, exigências de 
qualidade e valores empresariais. 
 
 
 
 



 
A NORDFROST (35 plataformas de temperatura negativa), está presente principalmente na Europa central e 
do Norte (Escandinávia, Reino Unido, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Áustria, Suíça e Itália), bem 
como na Europa de Leste. A STEF (47 plataformas de temperatura negativa) tem atividades dedicadas ao 
frio negativo em França e em seis outros países da Europa do Sul e do Norte: Suíça, Espanha, Portugal, 
Itália, Bélgica e Países Baixos. 
 
Com uma rede de 82 plataformas dedicadas às operações logísticas de temperatura negativa, que 
representam uma capacidade de 1,3 milhões de espaços de palete, e uma frota especializada com 3.500 
veículos frigoríficos, as duas empresas colocam agora à disposição dos seus clientes nacionais e 
internacionais a maior rede de frio negativo da Europa no que respeita a armazenagem e distribuição. Esta 
rede está em conformidade com as normas em vigor (IFS, BRC) e oferece soluções otimizadas para 
responder às necessidades dos clientes em termos de qualidade, desempenho e flexibilidade, e também de 
prazos de entrega atractivos. 
 
Para Serge Capitaine, Deputy CEO at STEF: «O nosso objetivo, juntamente com a NORDFROST, consiste 

na criação, em toda a extensão do território europeu, de uma rede única de transporte e armazenagem para 

o setor dos produtos congelados. Esta parceria com um importante operador permite à STEF reforçar a sua 

presença nos países de língua alemã e oferecer aos seus clientes soluções logísticas para a distribuição dos 

seus produtos congelados na Alemanha. Com a contribuição dos fluxos da NORDFROST, consolidaremos 

igualmente a nossa posição de líder no setor da logística nos fluxos provenientes da Alemanha e que têm 

como destino a Europa Ocidental e do Sul.».  

 

Para Horst Bartels, company founder and chairman of the board at NORDFROST: «Graças a esta 

cooperação, a NORDFROST poderá com base nos interesses dos nossos clientes, alargar o seu raio de 

ação em toda a Europa em matéria de logística de produtos congelados. Estamos felizes por ter encontrado 

na STEF um parceiro adequado para concretizar com êxito esta ambição. A STEF, tal como a NORDFROST, 

atribui uma grande importância à logística dos produtos congelados e, além disso, está muito presente no 

setor da logística dos produtos frescos. A distribuição dos produtos frescos da NORDFROST representa 

atualmente 15% das nossas atividades. Esta nova cooperação com a STEF permitirá desenvolver as 

atividades de «frescos» da NORDFROST em função da evolução da nossa colaboração. 

 

 

 
“Presença actual dos 2 grupos na Europa” 

 

 

 

 

 



 

Sobre a NORDFROST  

A NORDFROST é, na Alemanha, o maior prestador de serviços logísticos no setor dos congelados. Esta 
empresa familiar, fundada em 1975, gere com os seus 2.500 colaboradores, 35 plataformas de temperatura 
negativa com 650.000 espaços de armazenagem de palete. Estes locais representam a base de uma rede de 
grupagem de distribuição ampla de produtos congelados. A NORDFROST dispõe de uma frota de 1.600 
camiões que circulam pelas estradas alemãs e europeias para distribuírem as cargas de grupagem noutros 
países, em colaboração com parceiros selecionados, e em particular, na Escandinávia, Reino Unido, Países 
Baixos, Áustria, Suíça, Itália e na Europa de Leste. O know-how da NORDFROST, que assenta no elevado 
nível de qualidade, nos sistemas de informação avançados e numa política de desenvolvimento sustentável, 
permite oferecer a todos os seus clientes da indústria agroalimentar soluções de importação e exportação 
personalizadas e completas, seja na gestão de stocks, no transporte, na logística da distribuição ou no 
transporte ultramarino. Em 2015, o seu volume de negócios ascendia a 400 milhões de euros. Cerca de 15% 
do volume de negócios é gerado pela atividade dos «frescos». 

 
Contacto para a imprensa: Britta HEINE - Tel.: + 49 (0)4461 8902-60 
  
 

Sobre a STEF – www.stef.com 

A STEF é o especialista europeu da logística do frio (-25°C à +18°C). O Grupo oferece conceitos em torno de 
toda a prestação de serviços logísticos no setor do transporte, armazenagem e das tecnologias de 
informação, dedicados aos produtos agroalimentares brutos ou transformados. A STEF tem uma oferta multi-
serviços, com soluções logísticas adaptadas às especificidades dos seus clientes de diversos setores: 
indústria agroalimentar, comércio a retalho e restauração fora de casa. A STEF conta com 16.000 
colaboradores distribuídos por sete países europeus: França, Bélgica, Espanha, Itália, Países Baixos, 
Portugal e Suíça. A STEF dispõe de estruturas adaptadas à sua atividade: 219 plataformas logísticas e 
armazéns, 650.000 espaços de armazenagem de paletes em temperatura negativa, 1.900 veículos e 1.950 
semi-reboques frigoríficos. Em 2015, a STEF registou um volume de negócios de 2.826 milhões de euros, 
dos quais 400 milhões de euros resultaram dos serviços prestados na logística de produtos congelados e 
1.800 milhões na logística de produtos frescos. 
 

Contacto para a imprensa grupo STEF: Catherine MARIE – Tel.: + 33 (0)1 40 74 29 64 / + 33 (0)6 35 23 10 88 

Contacto para a imprensa STEF Portugal: joaosantos@taylor365.pt 

 

 

 
 

 


