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Metal e peixe é umacombinação
que os ambientalistas rejeitam,
masqueparaogrupoMetalcon,se-
diado na Trofa, tem sido um dos
pratos fortes do seu crescimento.
Ainusitadarelaçãoémotivadape-
loslaçosdafamília.ABrasmarsur-
gedavontadedecomercializarem
Portugal o camarão que os tios do
líderdaunidadeindustrial,Sérgio
Silva,criavamemaquaculturanas
águasdeSalvadordaBaía,noBra-
sil. Hoje, o pescado vem de todo o
mundo, incluindo o longínquo
Bangladesh, e vai paramais de 12
mercados,chegando,porexemplo,
aosEstadosUnidosdaAmérica.

Umadécadadepois de tersido
criada,ecomcrescimentosmédios
de30%aoano,aBrasmarjáfactu-
ra52 milhões de euros. Sérgio Sil-
va, que hoje é tambémpresidente
executivodogrupoMetalcon,está
umbilicalmente ligado àempresa
de congelados. “Coincidiu com a
minhasaídadauniversidade,enão
queriairdeimediatotrabalhardi-
rectamente com o meu pai”, con-
fidenciaogestor.

Os elevados crescimentos da
empresasãojustificadoscomaju-
ventudeeagarradaequipa–onde
a média etária não excede os 33
anos–,ecomumaapostamaisfor-
tenaexportaçãonosúltimosanos.
Entre 2011e o ano anterior, os va-
lores traduzem em números a
apostaque aBrasmarestáafazer
nos mercados externos. No ano
passado,asvendasparaforadopaís
valeram 16 milhões de euros, ou
seja,30%dasreceitas,quecompa-
ram com cercade três milhões de
eurosfacturadosem2010.

“Foiumasubidafantástica,mo-
tivadapelanossaestratégiadecres-
cimentodasexportações.Espanha
é o principal destino, mas neste
momentoosmercadosestãomui-
to repartidos”, justificaSérgio Sil-
va,quereforçouaapostanopaísvi-

zinhocomaaberturadeumescri-
tório em Sevilha. Nacalhaestájá
também o alargamento dainter-
nacionalização da empresa para
Vigo, com aaberturade outrare-
presentação.

Estasemanamarcatambém a
inauguração dos novos 6 mil me-
tros quadrados de áreaprodutiva
dafábricadaTrofa,quepassaráas-
simacontarcomumtotalde13mil
metrosquadrados.Consequência:
“Agrandeapostavaisernacapaci-
dadededemolhedebacalhau,por-
que vamos passarde umaprodu-
çãode80toneladaspara500tone-
ladas/mês. No total, vamos ficar
comumacapacidadedeprodução
que passade 500 para1500 tone-
ladasmês(18miltoneladas/ano)”,
apontao líder daBrasmar. Meta:
até2015crescer63%epassarafac-
turar85milhõesdeeurosporano.

No total, o negócio de agro-ali-
mentar,compostoporquatroem-
presas,temcrescidobastanteden-
tro do universo da Metalcon. No
anopassado,estesegmentofactu-
rou cercade 75 milhões de euros,
ouseja,metadedovolumedeven-
dastotaldogrupo.

Empresade peixe congelado cresceu 37% em2011
e facturou 52 milhões de euros. Emtrês anos
aprevisão é aumentarpara85 milhões de euros

Paulo Duarte

Sérgio Silva | Há dez anos começou na presidência da recém-criada Brasmar. Hoje lidera o grupo que factura 150 milhões.
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PE RG U N TAS A

“Parte do crescimento resulta
das dificuldades da concorrência”

O crescimento da Brasmar está a ser 
constrangido pelo financiamento? 
O crescimento está um pouco

condicionadopeloqueéacapacida-
de financeira. Hoje em dia, os ban-
cos jánão disponibilizam dinheiro
como antigamente. Dependemos
muito mais dos “cash flow” que a
empresagera.Todooresultadoque
temosgerado,temsidonovamente
reinvestido na empresa. Ou seja,
todo o crescimento que estamos a
terécombaseno“cashflow”quea
empresaestáagerar.

Mas o aumento do volume de negócios 
poderia ser mais rápido...
Omaisprudentenestemomen-

to seráalavancar com “cash flow”
próprio, mas com algum apoio da
bancapoderíamoscrescermaisrá-
pido.

A falta de financiamento traz maior ra-
cionamento ao investimento?
Asempresasquequeremexpor-

tarefazer,muitasvezesnãopodem
porfaltadecapacidadedefinancia-
mento.Setivéssemosmaiscrédito
disponível poderíamos fazermais.

Porexemplo,obacalhauéumpro-
duto que tem de sercomprado até
Junho. Se tivéssemos mais capaci-
dade,porexemplo,tínhamoscom-
prado mais bacalhau a um preço
maisbarato.

Mas têm acesso a crédito? Quais os va-
lores dos “spreads”?
A5%,masqueémuitocaro.

No mercado actual, isso são os valores 
da PME Crescimento, o que é bom...
Os bancos hoje não dão crédito

se não forcom esse tipo de linha, e
estão à espera do aval do Estado
paradividirem50%dorisco.

Então, há um travão real ao investimen-
to?
Travasemprealgumacoisa,sea

liquidez do mercado fosse maior
avançávamosmaisrápido.Mas,por
outro lado, estasituação também
estáalimitarosnossosconcorren-
tes, e algum do negócio que temos
ganho vem desse fenómeno. Uma
parte do nosso crescimento tem a
ver com as dificuldades de outras
empresas.

� S É RG I O S I LVA
PRESIDENTE DA BRASMAR
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I D E I AS - CH AVE

RECEBEM 100 CURRÍCULOS
TODOS OS DIAS
Até Setembro do ano passado,

havia dificuldade em conseguir ter
candidatos suficientes para os
lugares que o crescimento da
empresa gerou. A partir daí, o
cenário mudou. Agora a empresa
recebe 100 currículos por dia. “As
pessoas voltaram a dar importância
à necessidade de ter um trabalho”,
diz Sérgio Silva.

MARCAS PRÓPRIAS
VALEM 20% DAS VENDAS
A Brasmar não consegue,

nem pode, fugir às novas tendências
do mercado. A pressão para
comercializar marcas próprias das
redes de distribuição é uma delas.
Actualmente, este segmento vale
20% da facturação da unidade de

congelados. “Não queríamos que
tivesse evoluído assim, mas temos
de nos adaptar”, afirma Sérgio Silva.

SEGREDO: APOSTA NA
EQUIPA COMERCIAL
Para o presidente da

Brasmar, Portugal é forte no “know-
-how” e no produto, e fraco na
promoção. Pelo que, a empresa da
Trofa apostou forte na equipa de
comerciais, que já tem 10 elementos.

FÁBRICA DUPLICA
ÁREA PRODUTIVA
Irão ser inaugurados, esta

semana, mais 6 mil metros
quadrados na fábrica da Brasmar.
Este crescimento vai fazer triplicar
a produção anual da unidade,
que chegará assim às 18 mil
toneladas de peixe.
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GRUPO QUE TEM O SEU “CORE” NA METALOMECÂNICA ESTÁ A
CRESCER 30% AO ANO NA ÁREA DE AGROALIMENTAR. E QUER MAIS


