
ENTREVISTAS ASSOCIADOS
GELCAMPO ULTRACONGELADOS S.A. 
Associado há 32 anos

O que o fez associar-se à GS1 Portugal?
As exigências do mercado onde atuamos e o aumento da eficiência da cadeia de
abastecimento. 

Como classifica a atuação da GS1 Portugal no mercado português?
Parceiro de excelência e disseminador de conhecimento. 

Quais os principais benefícios da utilização de Códigos GS1?
Standardização, linguagem e comunicação uniforme ao longo da cadeia de abastecimento. 

Além dos códigos, que outros benefícios identifica da adesão à GS1 Portugal? 
Sync PT e Formação



A Gelcampo e a IFT coexistem no mercado desde 1996, ano de fundação da IFT. 

Na génese da Gelcampo, em 1984, e impresso no seu ADN, está o cariz social e cooperativista, concretizado durante os primeiros anos, no
desenvolvimento local de agricultores, através da compra de vegetais produzidos nas proximidades.
Com o passar dos anos, a Gelcampo sofreu diversas transformações na sua estrutura funcional e orgânica. Até que em 2005 e com a
aquisição de parte do capital pela IFT, o foco do negócio mudou e a nossa missão enquanto grupo foi ajustada às reais necessidades do
mercado e às rápidas dinâmicas ditadas por ele. 

Consideramos como fatores críticos de sucesso, esta nossa história rica em know how, em saber-fazer e paixão, muita paixão pelo que
fazemos e somos!
Cimentamos, alimentamos e acarinhamos todas as nossas parcerias, sendo que reconhecemos e antevemos quais os nossos parceiros
estratégicos e fundamentais, que contribuirão para o desenvolvimento sustentável do nosso negócio.

Com base nesta premissa, temos o grupo Virto como sinergia ímpar e alinhamento total de valores e interesses. 
O Grupo VIRTO é internacionalmente reconhecido como o expoente da busca pela primazia tecnológica de equipamentos e processos e
pela inovação e criatividade dos produtos e soluções que apresenta aos mais importantes clientes mundiais.
Para a IFT/Gelcampo não poderia haver parceiro mais indicado, uma vez que sempre nos destacamos pela preocupação em apresentar as
melhores soluções adaptadas à exata medida de cada cliente. 
O Grupo Virto entre outros aspetos, é o nosso principal parceiro e fornecedor de matérias-primas, assegurando competitividade nos
preços de compra e garantindo o abastecimento, mesmo em campanhas de baixa qualidade e/ou escassez de produto. 

Sem dúvida, este e um dos nossos fatores críticos de sucesso enquanto grupo. 

Apresentamo-nos no mercado como uma empresa de soluções e destacamo-nos pela versatilidade e qualidade. Enquanto grupo e porque
resultamos de uma fusão entre uma empresa comercial e uma empresa industrial, aliamos o que de melhor se faz ao nível da prestação de
serviços, como a excelência na entrega e foco no cliente, com desempenhos elevados e melhoria contínua ao nível produtivo. 

Atualmente a IFT/Gelcampo comercializa marcas que fazem parte do quotidiano de milhares de famílias portuguesas, consolidando assim
o papel relevante que representamos no sector.

Estamos no mercado numa posição de serviço, ambiciosa, mas construtiva. Ambicionamos novos desafios, mas privilegiamos o
desenvolvimento de parcerias de longo prazo com os clientes e parceiros.

Sobre a Gelcampo IFT...

Mais informações em http://ift.pt/
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