SEAFOOD COMPANY
INVESTIR NO PRESENTE PARA PREPARAR O FUTURO
BRASMAR SEAFOOD COMPANY
Brasmar Group SGPS é uma empresa participada do VigentGroup e do Private Equity MCH. Fundada em 2003, assume
atualmente a posição de líder no mercado português no setor alimentar de produtos do mar, destacando-se pela sua
performance operacional, financeira e modelo organizacional.
A Brasmar surgiu e cresceu de uma paixão profunda pelo mar, mantendo sempre, ao longo dos anos, uma proximidade
determinante à cultura, ao respeito e à tradição dos oceanos. Somos, hoje, líderes destacados no setor alimentar de
produtos do mar e um dos maiores players ibéricos na transformação e comercialização de bacalhau, à qual somamos,
ainda, acrescente importância da nossa atividade na transformação e comercialização de cefalópodes.
Assumimos um contributo determinante para o desenvolvimento socioeconómico dos países onde nos afirmamos. Isto,
graças à capacidade que sempre soubemos ter para arriscar nas dimensões que nos levam mais longe: novos produtos,
novos processos, equipas competentes e dedicadas.
Do nosso ADN fazem parte a capacidade de nos desafiarmos e de nos superarmos, fatores que nos levam a exportar para
mais de quatro dezenas de países e a marcar presença direta em Portugal, na Noruega, no Brasil e em Espanha. Por isto, a
Brasmar de hoje é do mundo – e assim será, cada vez mais. Acreditamos na inovação e na modernização dos processos, na
sustentabilidade do futuro e nos modelos de trabalho e de gestão. Com um olhar assertivo e claro sobre o amanhã, em sintonia
com as nossas equipas, especializadas e multidisciplinares, que partilham da nossa paixão pelos mares, de tudo faremos para
levar até cada mesa produtos frescos e de elevada qualidade. Muito além das nossas estruturas, muito além do mar, muito além
do horizonte: leva a nossa “Passion for Seafood” a todo o mundo.

VISÃO
Ser em qualquer parte do globo uma marca reconhecida e recomendada, no setor dos produtos do mar.
MISSÃO
• Sermos o parceiro de referência dos nossos clientes;
• Sermos pioneiros na oferta de novos produtos e formas de embalamento;
• Sermos reconhecidos pela qualidade, uniformidade e variedade da nossa gama de produtos;
• Obtermos o reconhecimento por parte da comunidade como uma empresa sólida, sustentável, ambiental
e socialmente responsável;
• Garantirmos a remuneração e confiança dos nossos acionistas;
VALORES
• Saber e gostar de trabalhar em equipa;
• Ter orgulho e paixão pelos produtos do mar;
• Ser responsável e aprender com os erros;
• Querer ser sempre mais e melhor;
PROPÓSITO
Pretendemos contribuir diariamente para a melhoria da qualidade de vida dos nossos consumidores, através da promoção
de alimentação equilibrada e um estilo de vida ativo e saudável. Gerimos de forma responsável e sustentável os recursos que
o mar nos oferece, respeitando sempre a nossa profunda paixão pelo mar.

“O OCEANO
É A NOSSA PAIXÃO!”
A presente brochura e a informação apresentada são referentes à Brasmar Seafood Company, contendo afirmações orientadas para o futuro, baseando-se na
definição de estratégias delineadas pela Administração. Para obter mais informações, por favor, contacte Departamento de Marketing da Brasmar através do
e-mail: marketing@brasmar.com

PRINCIPAIS INDICADORES
Top 1000 maiores empresas
portuguesas. Posição 153º
(Ano 2020)
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Nova Unidade Produção e
Logística Trofa 7000m2.

Constituição Empresa Brasmar.

Top 5 empresas Ibéricas
no setor. Líder no mercado
português.
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6 unidades produtivas
+ de 60.000m2 de área
construída

10 Delegações comerciais em São
Paulo, Miami, Milão, Madrid, Vigo, Trofa,
Logroño, Famalicão, França e Ålesund.

Exportação para
+ de 40 países

+ de 850 colaboradores

Brasmar adquire 50% do capital da Grupomar,
especialista no comércio de bacalhau.
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Ampliação de instalações
Unidade Industrial 1:
+6.000m2.
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Constituição empresa Marnobre
no Brasil.

Aquisição empresa Friaveiro, uma das mais antigas
secas de bacalhau na Gafanha da Nazaré.
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Aquisição 50% do capital das empresas Alesund Seafood
e Brodr. Aarseth, na Noruega.

Rebranding marcas la Balinesa e Nuchar
Atualização imagem marca Brasmar.
Aquisição da maioria do capital da Sedisal,
empresa especializada na distribuição
de produtos do mar refrigerados.

Brasmar adquire totalidade do capital da
Grupomar, que é hoje a Un. Industrial 2.
Ampliação Unid. Industrial 1: +6.000m2.
Criação área processamento cefalópodes.
Rebranding marca Brasmar
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Nova área de transformação de pescado,
demolha e congelação de bacalhau.
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Aquisição de empresas em Espanha: La
Balinesa e Foncasal, especialistas em
produtos fumados e cozidos.
Constituição Brasmar Group SGPS.
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Modernização da empresa Friaveiro,
hoje denominada como Unidade
Industrial 3.

Constituição delegações Brasmar
USA e Brasmar Itália, SRL.

BRASMAR NO MUNDO

NORUEGA: UNIDADES COMERCIAL E INDUSTRIAL
O Brasmar Group dispõe de 1 unidade industrial e 1 unidade
comercial na Noruega.
UNIDADE INDUSTRIAL:
BRODR AARSETH em Ellingsoy - Bacalhau Salgado
UNIDADE COMERCIAL:
AALESUND SEAFOOD em Alesund - Bacalhau e Derivados

PORTUGAL: UNIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

O Brasmar Group dispõe de 3 unidades industriais e 2 unidades
comerciais em Portugal.
UNIDADES INDUSTRIAIS:
TROFA - Produtos Congelados
GAFANHA DA NAZARÉ - Bacalhau Salgado
VILA NOVA DE FAMALICÃO - Bacalhau Salgado
UNIDADES COMERCIAIS:
TROFA (Sede)
VILA NOVA DE FAMALICÃO

EUA: UNIDADE COMERCIAL

O Brasmar Group dispõe de uma equipa
comercial dedicada ao mercado americano,
sediada em Miami, estado da Flórida.

ItÁLIA: UNIDADE COMERCIAL
BRASMAR ITÁLIA SRL

O Brasmar Group dispõe de uma equipa
comercial residente no mercado italiano.

FRANÇA: UNIDADE COMERCIAL SEDISAL
O Brasmar Group dispõe de uma unidade
comercial na França, em Saint-Jean-de-Luz.

ESPANHA: UNIDADES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

BRASIL: UNIDADE COMERCIAL MARNOBRE
O Brasmar Group dispõe de 1 unidade comercial
no Brasil, no estado de São Paulo.

O Brasmar Group dispõe de 2 unidades industriais e 3 unidades comerciais em Espanha.
UNIDADES INDUSTRIAIS:
LEÓN - Produtos Fumados
LOGROÑO - Produtos Cozidos
UNIDADES COMERCIAIS:
LOGROÑO
MADRID
VIGO

UNIDADES INDUSTRIAIS
A Brasmar dispõe de 6 unidades industriais preparadas para satisfazer as mais exigentes especificações pedidas
pelos nossos clientes. As várias unidades industriais do grupo Brasmar aliam as melhores práticas de fabrico a
uma forte aposta em tecnologia e maquinaria de ponta. Com unidades de produção especializadas por tipologia de
produto permitem oferecer uma ampla seleção de produtos do mar congelados, refrigerados e salgados.
O Grupo conta também com 10 unidades comerciais, que dispõem de equipas preparadas para responder às
necessidades específicas do mercado em que atuam.
CONGELADOS – TROFA, PORTUGAL
A Unidade de produção localizada na Trofa dedica-se ao
processamento de produtos congelados, das seguintes
categorias: pescado, mariscos, crustáceos, à composição
de preparados de pescado e marisco, bacalhau demolhado
e cefalópodes, em especial o polvo limpo. Esta unidade
está preparada para receber polvo fresco, da pesca do
dia, processando o produto desde a evisceração até ao
embalamento. É nesta unidade que é elaborado o polvo da
marca Brasmar distinguido pela quinta vez Sabor do Ano
em Portugal.

BACALHAU SALGADO SECO - FAMALICÃO, PORTUGAL
A Unidade de produção localizada em Vilarinho das Cambas,
concelho de Famalicão, dedica-se ao processamento de
bacalhau salgado e salgado seco. Esta unidade, conhecida
ainda hoje como “Grupomar”, é desde há quase 25 anos uma
referência de qualidade e serviço para os restaurantes na
região.

BACALHAU - GAFANHA DA NAZARÉ, PORTUGAL
A Unidade de produção localizada na Gafanha da Nazaré
dedica-se ao processamento e transformação de bacalhau
salgado, salgado seco, bem como de bacalhau ao ponto de
sal. Esta unidade é uma das mais antigas secas de bacalhau
da Gafanha da Nazaré, sendo por isso reconhecida pelo
trabalho que vem desenvolvendo desde há mais de 40 anos.
Recentemente sofreu uma reestruturação e modernização
da sua atividade, podendo assim satisfazer todos os
pedidos dos clientes.

UNIDADES INDUSTRIAIS
FUMADOS - LEÓN, ESPANHA
A Unidade de produção La balinesa está localizada em
León, Espanha, e dedica-se ao processamento de produtos
fumados, em especial salmão, bacalhau, truta, sardinha
e atum. Além dos produtos fumados, processa também
bacalhau demolhado refrigerado e carpaccio de bacalhau.
No seu portfólio de produtos dá especial destaque à
transformação de salmão fumado de diversas origens:
Noruega, Islândia, Chile e Escócia. Na unidade La Balinesa,
os produtos são maioritariamente comercializados
refrigerados, mas podem também ser congelados, de
acordo com o pedido do cliente.

COZIDOS - LOGROÑO, ESPANHA
A Unidade de produção Foncasal está localizada em
Logroño, Espanha, e é especialista na transformação
e processamento de produtos cozidos, em especial,
Cefalópodes, como polvo, pota, choco e lula, além de
saladas do mar, hambúrgueres com produtos do mar e
carpaccio de polvo. Além dos produtos cozidos, conta
com um portefólio de refrigerados de 4ªgama, compostos
por refeições completas de pescado, legumes e outros
acompanhamentos, hambúrgueres de pescado e saladas
do mar. Estes produtos são atualmente comercializados
pela marca Nuchar, na Gama Listo y Delicioso. Além da sua
completa gama de produtos do mar, tem ainda disponível,
desde há vários anos, um produto de bacon, que é
comercializado para o mercado internacional.

BACALHAU - ELLINGSØY, NORUEGA
A Unidade de produção Brodr Aarseth, localizada em
Alesund, na Noruega, dedica-se ao processamento de
bacalhau salgado e salgado seco.

PRODUTOS
As unidades industriais de congelados, refrigerados e salgados, são capazes de produzir todos os formatos de
embalagem disponíveis no setor dos produtos do mar. No grupo Brasmar procuramos acompanhar a evolução do
mercado e adaptar as nossas unidades industriais às necessidades dos nossos clientes. Para qualquer categoria
de produto, temos disponíveis o embalamento no formato mais adequado, desde caixas, sacos dedicados,
termoformados, flowpacks, skinpacks, entre outros.

CONGELADOS
A Brasmar detém a maior variedade de produtos do mar congelados do mercado. Dispomos de um amplo portfólio de
produtos, com mais de 200 espécies, distribuídas nas categorias de Pescado, Marisco, Cefalópodes e Bacalhau. Somos hoje
uma empresa especializada no processamento de Polvo Limpo e Bacalhau Demolhado.
Tipos de embalamento:
Saco, Caixa, Higienizado, Flowpack, Vácuo, Industrial, Skinpack e Cuvete.

PRODUTOS
REFRIGERADOS
A Brasmar Group dispõe de 2 unidades de produção para produtos do mar refrigerados. Especialista no processamento
de produtos fumados, com enfoque no salmão fumado e carpaccio de bacalhau e em produtos cozidos, cefalópodes, com
destaque para o polvo, amplamente reconhecido no mercado pela sua excelente qualidade e uma gama de refeições prontas.
Tipos de embalamento:
Skinpack e Cuvete.

PRODUTOS
SALGADOS
Somos uma empresa especializada no processamento de bacalhau salgado e salgado seco, contando com 3 unidades
de produção dedicadas, 2 em Portugal, na Gafanha da Nazaré e Famalicão e uma na Noruega, em Alesund. A Brasmar é
reconhecida no mercado pela qualidade deste produto, com destaque no Bacalhau Noruega, das Ilhas Faroé e no Bacalhau
de Cura Amarela comercializados na gama Brasmar Premium.
Tipos de embalamento:
Saco e Caixa.

AS NOSSAS MARCAS

Dispomos de um portfólio diversificado de marcas de produtos do mar congelados, refrigerados e salgados. Na
Brasmar procuramos satisfazer as necessidades dos nossos clientes em todos os mercados onde operamos.
Reconhecendo as características de cada mercado, adequamos a nossa oferta às suas especificidades. Produzimos
e comercializamos com enfoque na qualidade e segurança dos nossos produtos.

Brasmar é a marca de produtos do mar congelados com maior diversidade em Portugal. Com um portefólio de mais de 200
espécies, tendo nos últimos 5 anos sido reconhecida pelo consumidor e premiada com o Selo Sabor do Ano nas categorias
de polvo limpo, polvo cozido e lombos e postas de bacalhau demolhado. A marca Brasmar oferece produtos das categorias
pescado, marisco, cefalópodes e bacalhau salgado seco e demolhado ultracongelado.
brasmar.com

A Marnobre dedica-se à importação e comercialização de produtos do mar para o Brasil. Oferece uma ampla e diversa
seleção de espécies de pescado e bacalhau demolhado ultracongelado e seco. A sua estrutura comercial empenha-se
diariamente na identificação e desenvolvimento de novos produtos, oferecendo, através da sua plataforma logística, uma
das mais variadas gamas de produtos do mar no Brasil.

Com mais de 20 anos de existência, a Nuchar é uma marca especializada em produtos do mar refrigerados, nomeadamente
Polvo cozido e outros cefalópodes. Produzida em Logroño, Espanha, a marca é reconhecida no setor hoteleiro e em mercados
internacionais pela qualidade e segurança dos seus produtos (IFS Higher Level), bem como pelo serviço premium que presta.
nuchar.es

A marca Argus disponibiliza no seu portfólio produtos do mar congelados, em especial polvo limpo e bacalhau demolhado.
Esta marca é comercializada no mercado nacional e internacional no canal retail.

A marca La Balinesa destaca-se pelos produtos fumados premium, como o salmão ou o bacalhau, dedicando-se também
à produção e comercialização de outros produtos refrigerados. Reconhecida pela elevada qualidade da sua oferta,
carateriza-se pelo seu processo artesanal, apoiado pela mais moderna tecnologia, e pelo estreito controlo de qualidade
das matérias-primas.
labalinesa.com

A marca Amarras oferece um largo portfólio de produtos do mar congelados, nas categorias de pescado, marisco, cefalópodes
e bacalhau com um preço muito competitivo.

CERTIFICAÇÕES
SUSTENTABILIDADE
Investir no presente para pensar no Futuro. O Futuro depende do desenvolvimento sustentado para a criação de valor. É esta
a estratégia da Brasmar. Na Brasmar acreditamos que a criação de valor passa, cada vez mais, pela integração nas decisões
de gestão estratégicas e operacionais das várias dimensões do Desenvolvimento Sustentável.
A nossa estratégia de sustentabilidade tem como base a análise dos resultados do envolvimento dos stakeholders, do setor,
das estratégias de gestão e das boas práticas internas, bem como auscultando, através de benchmarking, o setor dos
produtos relacionados com o mar.

PESCA SUSTENTÁVEL
Quando adquirimos Produtos do Mar, temos de nos assegurar de que o peixe que fica na água é
suficiente para manter os ecossistemas saudáveis e garantir que se possa continuar a pescar no
futuro. Seguimos os parâmetros mais exigentes de qualidade e respeitamos o ciclo de vida das
nossas espécies seguindo os critérios de uma pesca sustentável. Com este fim, possuímos para
determinadas espécies a certificação MSC – Marine Stewardship Council e ASC – Aquaculture
Stewardship Council, organizações independentes, internacionais e sem fins lucrativos, que
promovem a sustentabilidade das pescas. Todas as unidades industriais do grupo Brasmar
detêm a custódia MSC e ASC, podendo produzir e comercializar produtos com estas menções.
QUALIDADE
Diariamente temos a missão de entregar aos nossos clientes o melhor que o mar e a natureza
nos oferecem. A nossa equipa controla todos os processos, a rotulagem e as características de
cada peixe. Na Brasmar operamos com base nos standards da certificação IFS Food, que define
requisitos de segurança alimentar para as organizações que pretendem diferenciar-se pela
excelência na qualidade, segurança alimentar e satisfação dos seus clientes. Criamos para cada
uma das unidades, procedimentos e sistemas de controle que auditam todas as fases do processo
produtivo, garantindo que o produto que sai das nossas instalações esteja em perfeito estado.
Certificação Halal: A Brasmar, em permanente busca pela certificação de qualidade de todos
os seus produtos, obteve a certificação Halal. Tornam-se, desta forma, mais amplos os seus
mercados alvo, garantindo o fornecimento certificado a uma faixa de consumidores com largo
potencial de consumo nacional e internacional – a população muçulmana.

AMBIENTE E SEGURANÇA
Na Brasmar estamos comprometidos com a melhoria contínua do desempenho ambiental e
segurança dos nossos colaboradores. A sustentabilidade ambiental faz parte integrante da
Estratégia de Gestão da Brasmar, que assume o compromisso de melhorar práticas ambientais
em todo o ciclo de vida dos seus produtos. Comprometemo-nos em criar locais de trabalho
saudáveis e seguros para os nossos colaboradores, obtendo a certificação ISO 14001:2015 e ISO
45001:2018.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O apoio às comunidades, através da nossa Responsabilidade Social, são princípios que estão no nosso ADN.
No Grupo Brasmar temos como objetivo contribuir ativamente na melhoria da qualidade de vida das populações próximas
das nossas unidades. Para tal, somos mecenas de várias IPSS locais e nacionais.

APOIO À FORMAÇÃO
Apoiamos a formação superior e profissional dos jovens e adultos, com base em parcerias e protocolos de colaboração com
várias instituições de ensino públicas e privadas, nos vários graus de ensino. Através dos nossos programas de estágio
contribuímos para uma rápida e melhor integração no mercado de trabalho.

I+D+i
Procuramos constantemente adaptarmo-nos à realidade dos mercados em que estamos presentes, o que exige que sejamos
ágeis e estejamos na vanguarda da inovação. No Grupo Brasmar dispomos de três equipas de I+D+i que diariamente
desenvolvem novos projetos em produtos congelados, fumados e cozidos.
Colaboramos estreitamente com organizações de renome na área da investigação, o que nos permite ter acesso em primeira
mão às mais recentes tecnologias e avanços em nutrição e segurança alimentar.

BRASMARGROUP.COM

PORTUGAL
SEDE
Avenida Ferreira de Castro, nº 73, Apartado 194,
4745-251 Guidões
TROFA - PORTUGAL
T. +351 252 490 070
UNIDADE COMERCIAL - FAMALICÃO
Rua do Progresso, Lotes 6 e 7,
4760-841 Vilarinho das Cambas
VILA NOVA DE FAMALICÃO - PORTUGAL
T. +351 252 318 321

ESPANHA
UNIDADE COMERCIAL - VIGO
Calle Colón, nº 19, 1º, 36201 Vigo
PONTEVEDRA - ESPANHA
T. +34 986 19 1 2 18
UNIDADE COMERCIAL - MADRID
Avenida de Europa, nº 19, 3º Piso, 28108 Alcobendas
MADRID - ESPANHA
T. +34 675 779 821
UNIDADE COMERCIAL - LOGROÑO
Polígono Cantabria II, C. Las Cañas, 76, 26009 Logroño
LA RIOJA - ESPANHA
T. +34 941 26 23 12

ITÁLIA
UNIDADE COMERCIAL - BRASMAR ITÁLIA SRL
Via Trieste, 5, 28066 Galliate
NOVARA - ITÁLIA
T. +39 347 662 089 2
BRASIL
UNIDADE COMERCIAL MARNOBRE
Av. Marquês de São Vicente, nº 446, Cj.1111/12 – Barra Funda
01139-000 SÃO PAULO - BRASIL
T. +55 (11) 3393-1950
USA
UNIDADE COMERCIAL
3105 NW 107 th Ave, suite 400-H2
33172 Doral, FL
T. +1 305 3570608

