
CATÁLOGO DE PRODUTOS



A qualidade do que vai para a mesa de seus  
clientes é uma preocupação da Frimaster desde  
sua fundação, em 2000.

De família para família. É assim que a empresa 
decidiu operar em todos os seus processos, pois 
sabe que o compromisso com valores familiares  
é o que faz a diferença no produto final.

Para manter a qualidade, sua marca registrada  
no mercado, a Frimaster  acompanha todas 
as mudanças no setor, procurando sempre se 
modernizar e a explorar novos nichos de mercado, 
proporcionando sempre o melhor para seus clientes. 
 
A abertura de uma nova unidade em Presidente 
Prudente, interior de São Paulo, celebra este 
momento, assim como a introdução de novos 
produtos em sua linha.
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Aperto de mãos e olhos no olhos na hora de firmar  
uma parceria, não são coisas do passado para
a Frimaster. Por se tratar de uma empresa, cujo 
pilar central é a família, entendemos que o 
relacionamento próximo com seus fornecedores  
é parte fundamental deste negócio.
 
Os abates e processos de manufatura de produtos 
são acompanhados de perto pelo nosso 
controle de qualidade, em que fatores como 
consciência ambiental e boas condições de 
trabalho estão em nossa lista de prioridades.

E como a qualidade, também assunto sério,  
a empresa possui todos os certificados federais 
que atestam essa preocupação, como o SIF 4280.

ORIGEM DOS PRODUTOS



PRODUTOS
Possuimos uma estrutura física devidamente elaborada, 
tornando os processos produtivos totalmente organizados 
e com um alto índice de produtividade. Estes processos 
iniciam-se com o recebimento de produtos devidamente 
inspecionados por nosso Controle de Qualidade, 
supervisionados pelo Ministério da Agricultura.

Os alimentos preparados pela Frimaster, possuem uma 
ótima apresentação, facilitando a exposição, armazenagem 
e manuseio, tornando-se um produto com menor risco de 
contaminação, assim, nossos produtos são mais atraentes 
e com maior apelo comercial.

A preparação e embalagem de miúdos bovinos e a  
importação de nossos pescados, são realizados em locais 
modernamente equipados, assegurando alto nível de 
qualidade e um produto com a atenção diferenciada à 
nossos clientes, proporcionando um crescimento conjunto  
e continuo.



PRODUTOS

CORTES BOVINOS

CORTES SUÍNOS | AVES

PESCADOS

SUPERCONGELADOS

FÍGADO 
FÍGADO EM ISCAS
RABADA
RABADA EM PEDAÇOS
ESTÔMAGO (BUCHO)
ESTÔMAGO EM TIRAS
MOCOTÓ
MOCOTÓ EM FATIAS
CORAÇÃO
CORAÇÃO EM CUBOS
LÍNGUA
RIM
FRALDINHA DO DIAFRAGMA
LOMBINHO

BARRIGA
COSTELA
CARRÉ
BISTECA
PEITO SEM OSSO/PELE

PEITO
CORAÇÃO
COXINHA DA ASA
COXA/SOBRECOXA
GALINHA

BATATA PRÉ-FRITAS SUPERCONGELADAS VEGETAIS

ACEM
PALETA
CUPIM
CONTRA FILÉ
FILÉ MIGNON
COXÃO DURO
PICANHA
COXÃO MOLE

PATINHO
ALCATRA
COSTELA MINGA
COSTELA TIRAS
FRALDINHA
CARNE MOÍDA
CHARQUE

FILÉ DE MERLUZA FILÉ DE PANGASIUS FILÉ DE POLACA

MIÚDOS BOVINOS
RESFRIADO OU CONGELADO



ATENDIMENTO
De forma rápida e transparente, nosso atendimento é focado 
em orientar e ajudar a suprir as necessidades de nossos 
clientes. Nossos colaboradores estão aptos a indicar produtos 
com características apropriadas para o seu negócio. 

LOGÍSTICA
Pontualidade e cuidado nas entregas, também não 
poderiam estar de fora. Além do investimento em  
logística de ponta, todas as entregas são feitas em 
caminhões refrigerados. A Frimaster considera esses 
cuidados um compromisso com o cliente, e não  
apenas um diferencial no mercado.

SEGURANÇA ALIMENTAR
Produtos de alta qualidade preservados em áreas 
de armazenagem adequada e controles rigorosos  
de temperatura e higiene, garantindo a satisfação 
de nossos clientes. 

     A FRIMASTER CONSIDERA ESSES CUIDADOS UM COMPROMISSO 
COM O CLIENTE, E NÃO APENAS UM DIFERENCIAL NO MERCADO.“

“

SERVIÇOS



Rua Custódio Serrão, 271 - V. Jaguara
Tel.: (11) 3405.5979

UNIDADE PRESIDENTE PRUDENTE
Av. Cesar de Campos, 753 - Brasil Novo

Tel.: (18) 3905.1342

www.frimaster.com.br


