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alterações do
mercado
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Indo ao encontro das

Toda esta evolução vai ao encontro das
FronteiraLíder surgiu em 2012, dada a
necessidades dos seus necessidades dos clientes que têm a garantia
necessidade na área geográfica da sua sede,
em Arouca, de uma transportadora de elevada
clientes, a FronteiraLíder de trabalhar com uma equipa interdisciplinar,
fiabilidade com uma relação de proximidade
Transportes Lda. apresenta altamente qualificada, que garante uma rápida
resposta face a todas as requisições. A abrancom os clientes. Encarando o cliente de forma
uma abrangente gama de gência nacional e internacional da FronteiraLíholística, a transportadora distingue-se da conserviços, nomeadamente der possibilita o armazenamento em Arouca e
corrência por funcionar como um complemento/extensão da empresa do cliente, trabalhando
carga completa, grupagem, em Paris, por tempo ajustado entre empresa
e cliente. Os elevados recursos para carga e
para que a carga chegue ao seu destino com
carga aérea, transportes descarga permitem diminuir os danos e proabrangência, integridade e rapidez. “A Fronteid e c a r g a e s p e c i a l e mover a rapidez de todo o processo, tendo o
raLíder adapta-se ao cliente, pois cada cliente
cliente a garantia da resolução de problemas
é único, e não o inverso”, realça a gerência.
mudanças.
quer a nível de expedição, acondicionamento
Visto que o atual contexto exige uma
de carga ou outros.
constante progressão e avanço tecnológico, a
Saliente-se que à excelência do acompanhamento da equipa
FronteiraLíder Transportes Lda. foca pontos fulcrais neste caminho.
associa-se uma frota em contínua mudança e desenvolvimento, quer
Um ano após a sua fundação, foi criada uma parceria com duas empor necessidade de normas europeias, mas também por necessidapresas na Alemanha. Em 2014, surge a criação de uma sucursal em
de intrínseca, por forma a aumentar a fiabilidade, a capacidade de
Paris, para receção de carga, gestão, armazenamento e expedição.
resposta e a segurança.
Nesse mesmo ano, são criadas e integradas no grupo duas novas
Considerando o futuro, em cima da mesa está um projeto de
empresas: a FronteiraWork, especializada em trabalho temporário
qualificação da empresa, a ampliação das instalações em Portugal
e a FronteiraLiderRent, focalizada no aluguer de viaturas. Em 2015,
e a renovação contínua de frota.
o crescimento da empresa, nomeadamente a nível de stock, leva
a sucursal em Paris a mudar de instalações para uma área útil de
2000m2. Também nesse ano é criada a empresa Lusostockage,
em Paris, “mais uma empresa do grupo FronteiraLíder dedicada ao
stock de material e à sua entrega porta a porta”. Em 2016 iniciam-se
parcerias em Lyon e Nantes. E já este ano as parcerias estendem-se
à Rússia e ao Magreb.
“Em Portugal, tem-se verificado uma elevada exportação para
vários locais do mundo, nos diversos setores. Tendo sido necessário
acompanhar este progresso, a nossa empresa exporta e importa
para uma elevada rede de locais, proporcionado sempre ao cliente
hipóteses remotas para este desenvolver a sua exportação para outros
locais”, reforça a gerência.

