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Manuel Brasil
Presidente do Grupo
Pinto Brasil

A MENSAGEM DO PRESIDENTE

A Nossa Identidade

Desde 1991, iniciámos uma estratégia de crescimento no setor da 

indústria, diversificamos as nossas actividades, internacionalizamo-

nos e hoje somos um grupo empresarial forte, que actua 

em diversas áreas distintas: Indústria, Serviços, Real Estate e 

Tecnologias de Informação.

Através do cumprimento das nossas obrigações legais damos 

garantias de crescimento com sustentabilidade.

Ao cumprirmos estes princípios, garantimos os nossos valores,

as nossas crenças e as nossas expectativas como grupo de

pessoas responsáveis.

A Ética, a Inovação, a Ambição, a Competência, a 

Responsabilidade e a Sustentabilidade: estes são os principais 

valores, que regem o Grupo Pinto Brasil e que são absolutamente 

transversais a todas as empresas do Grupo.

O Grupo Pinto Brasil tem como 
objetivo estratégico o crescimento 
dinâmico e sustentável dos seus 
negócios, através da melhoria
contínua dos seus processos,
produtos e serviços, bem como a 
requalificação dos seus
Recursos Humanos.

Só uma gestão competente e 
devidamente enquadrada na 
estratégia da empresa garante o 
cumprimento desses objetivos.
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Ser uma organização agregadora e geradora de valor para os 

nossos clientes, colaboradores e comunidade, atuando de forma 

sustentável nos diferentes setores e mercados, nacionais e 

internacionais, onde estamos presentes.

Missão

Visão

MISSÃO | VISÃO | VALORES

A Nossa Identidade

Valores

O Nosso Sucesso são as Pessoas

A envolvência das pessoas, a sua integridade, 
coerência, ética, profissionalismo e confiança, 
aliado a um trabalho em equipa, permite 
pessoas satisfeitas e felizes, devidamente 
comprometidas e com o devido sentimento
de valorização.

Ambição é uma Filosofia

Associado a todos os nossos valores é o que 
nos impulsiona para o futuro, sem nos deixar 
agarrados aos sucessos do passado.

Procuramos inovação com ousadia e qualidade

A nossa obrigação de assegurar os melhores 
compromissos aos nossos clientes faz de nós 
uma organização que cria de uma necessidade, 
uma realidade, através de inovação contínua 
com criatividade e qualidade, procurando 
superar as expectativas do mercado.

Somos Parceiros dos Nossos Clientes

Os nossos clientes são o motivo da nossa existência 
e por quem trabalhamos diariamente com o 
objetivo de satisfazer, mediante um compromisso 
de elevado nível de confiança e profissionalismo, 
todas as suas necessidades.

Consideramo-nos Socialmente Responsáveis

Sentimos uma preocupação constante em 
contribuir de forma ativa para a sociedade onde 
nos inserimos.

Crescemos com Sustentabilidade

Delineamos estratégias que consolidem a nossa 
organização e criem pilares de sustentabilidade, 
indo ao encontro da satisfação de todos 
os stakeholders (criando rentabilidade aos 
acionistas e garantindo respeito pela qualidade 
de vida, meio ambiente e sociedade em geral).

Estar entre os principais players do mercado e ser uma referência 

de excelência de todas as suas empresas e todos os projetos, 

produtos e serviços que executa e oferece aos seus clientes.
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O Nosso Caminho

CRONOGRAMA HISTÓRICO

Fortemente reconhecido no setor industrial enquanto grande 

fornecedor de máquinas e periféricos industriais de algumas 

empresas líderes do setor automóvel e aeronáutico, diferencia-

se pela sua atuação acima dos padrões da industria, atuando 

no mercado com uma postura de constante desenvolvimento e 

esforço na melhoria contínua, know-how e com a aplicação de 

metodologia de gestão orientada para os seus clientes.

O Grupo atua há 30 anos no setor da indústria tendo 
ampliado a sua área de atuação nos últimos anos 
para outros setores. Hoje abrange quatro áreas de 
negócio distintas: Indústria, Serviços, Real Estate e 
Tecnologias de Informação.

O início da
atividade da
Pinto Brasil

A internacionalização
do Grupo 

Entrada no setor
da Construção

Entrada no setor
das Tecnologias
de Informação

Entrada no setor da 
Hotelaria, Restauração 

e Eventos

30 ANOS
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O Nosso Caminho

30 ANOS

Como chegamos até aqui?
O nosso caminho foi construído com coragem, 
curiosidade e desafios que ultrapassamos com 
talento e conhecimento, através de sinergias, 
conectando pessoas e negócios e muita inovação.
Viajamos pelo mundo!
Desenvolvemos novos negócios e criamos novas 
empresas em diferentes setores de atividade.

Em 2021 somos:
+Fortes  +Sólidos  +Equilibrados  +Modernos e Globais

Crescemos e mudamos! Há 30 anos que crescemos juntos!
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O Nosso Caminho

ONDE ESTAMOS

Portugal (headquarters)

Alemanha

Marrocos

Tunísia

SETORES DE ATUAÇÃO

Aeronáutica

Energia

Real Estate

Tecnologias de 
Informação

Hospitality

Automóvel
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Os nossos recursos e as suas elevadas 
competências têm permitido ao Grupo Pinto 
Brasil estar presente num, cada vez mais, 
alargado número de setores da indústria.

Mais do que o contacto personalizado com os 
seus clientes, o Grupo Pinto Brasil estabelece 
parcerias assentes na confiança, na colaboração, 
no empenho, na vontade, no rigor e na qualidade 
das soluções propostas pela sua equipa.

Dotar as nossas empresas dos melhores e mais adequados recursos humanos, 

bem como introduzir novas competências e colmatar as necessidades das nossas 

atividades é um dos focos do Grupo Pinto Brasil.

Apostamos por isso na captação e formação de novos trainees e oferecemos-lhes a 

oportunidade de conhecerem e desenvolverem estágios nas diversas unidades de 

negócio do Grupo, permitindo-lhes adquirir uma visão global das áreas de negócio, 

assim como uma ampla aprendizagem e formação.

De forma a atrair e motivar os melhores alunos para o desenvolvimento de uma 

carreira no Grupo Pinto Brasil, participamos anualmente nas diversas feiras de 

emprego organizadas pelas principais Universidades Nacionais.

O Nosso Caminho

EQUIPAS
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ATIVIDADES CENTRALIZADAS

CONTABILIDADE

FINANCEIRO

BUSINESS DEVELOPMENT

JURÍDICO

MARKETING E COMUNICAÇÃO

RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

O Nosso Caminho

ACTIVIDADES CENTRALIZADAS 

O Grupo Pinto Brasil atua no mercado com uma postura de constante 

desenvolvimento e esforço na melhoria contínua, Know-How e com a 

aplicação de metodologia de gestão orientada para o cliente.

O Grupo Pinto Brasil presta serviços e fornece soluções inovadoras de 

qualidade, em que procura superar as expectativas, cumprindo com 

os requisitos dos clientes. Tem o compromisso de gerar valor através 

da excelência dos serviços e da óptima relação custo/benefício das 

soluções.

O Grupo Pinto Brasil esforça-se para expandir a sua posição no 

mercado, sobretudo no desenvolvimento de negócios na Europa 

Central e de Leste, Norte de África e América Latina.

O Grupo Pinto Brasil assume o compromisso de ser o parceiro de 

escolha dos seus stakeholders, oferecendo uma proposta de valor 

superior e diferenciada.

Serviços e Soluções Inovadoras de Qualidade

O Parceiro de Eleição

Esforço numa contínua expansão Internacional

Atuação acima dos Padrões da Indústria
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Somos um Grupo empresarial forte, que atua em 
diversas áreas distintas: Indústria, Serviços, Real 
Estate e Tecnologias de Informação.

As nossas Empresas

ÁREAS DE NEGÓCIO

O nosso setor da Indústria assenta num Know-How especializado na fabricação de 

equipamentos e sistemas que abrangem diversos segmentos de indústria, como a 

metalomecânica automóvel, aeronáutica, hospitalar entre outras.

No que toca à área das Tecnologias desenvolvemos soluções de software com o 

intuito de acelerar a transformação digital dos ambientes fabris. O nosso foco centra-se 

essencialmente nas áreas da Investigação e Inovação, posicionando-nos na linha da frente 

do desenvolvimento tecnológico. 

A gestão imobiliária tem-se edificado dentro do Grupo Pinto Brasil, fruto de uma visão 

diferenciada e com foco na captação de investimento no setor habitacional de luxo. 

A Pinto Brasil Real Estate oferece aos seus clientes um leque de oportunidades exclusivas 

de moradias e apartamentos de luxo, hotéis, quintas empreendimentos, terrenos para 

construção habitacional, lares de idosos e outros projetos.

Na área dos Serviços, incluímos os nossos projetos ligados à restauração e eventos, 

representados pelos espaços do MIT Penha e MIT Club, ideais para a realização de ações 

e eventos de natureza diversa, localizados na tranquilidade da Serra da Penha.



INDUSTRY



Somos o seu 
parceiro de eleição
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A Pinto Brasil surgiu em 1991 e desde logo se dedicou ao 

desenvolvimento de soluções industriais para satisfazer as 

necessidades dos seus clientes.

Especializada em metalomecânica orientada para a indústria 

automóvel, responde aos mais elevados padrões de exigência, 

sendo, por isso, fornecedor preferencial de algumas das maiores 

empresas mundiais do setor.

Desde a conceção e desenvolvimento, à fabricação e assistência 

pós-venda, a Pinto Brasil abrange inúmeras possibilidades de 

soluções industriais, tais como sistemas de produção, de logística, 

customizados e lean, procurando desta forma corresponder às 

necessidades específicas dos seus clientes.

Posicionamento sólido:

Experiência e Know-How especializado.

Constante investimento em inovação industrial e

desenvolvimento pessoal.

Elevado grau de adaptação face ao mercado, de modo a garantir o 

fornecimento de soluções adequadas às necessidades requeridas.

As nossas empresas

Fábrica de Máquinas Industriais

PINTO BRASIL
WE MAKE IT HAPPEN

Serviços
Corte Laser | Quinagem CNC
Robot de Soldadura | Lacagem
Controlo Dimensional CNC

Certificação
Sistema Integrado de Gestão ISO 9001 | ISO 
14001* | OHSAS 18001* (*em implementação)

Produtos com valor 
acrescentado

Autonomia 
Conceção | Desenvolvimento
Produção | Instalação e Formação

Soluções Industriais 
Sistemas de Produção | Sistemas de Logística
Sistemas Customizados | Sistemas Lean

I&D
Investigação e desenvolvimento de soluções e produtos 
inovadores. Gestão de interfaces (parcerias com 
clientes/fornecedores e universidades)

20.000m2

Área coberta, disponível para construir a solução 
desenhada especialmente para as especificidades de 
cada cliente

90%
Exportação

www.pintobrasil.com

http://www.pintobrasil.com
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Áreas Tecnológicas:

Sistemas de teste

Sistemas de visão artificial

Sistemas de manipulação (robótica e automação)Sistemas de soldadura 

(ultrasons e pontos quentes)

As nossas empresas

A Divmac é uma empresa de soluções que atua 
num amplo conjunto de segmentos industriais, 
dedicando-se ao desenvolvimento e fabricação de 
sistemas, focados em necessidades específicas dos 
clientes, segundo padrões bem definidos, com vista 
à criação de equipamentos de qualidade superior.

Automatismos e Periféricos Industriais

DIVMAC

Desde equipamentos de teste eléctrico, para os setores aeronáutico e automóvel, a 

automatismos e periféricos industriais dedicados, são desenvolvidos sistemas que, uma 

vez integrados nos processos produtivos dos clientes, complementam ou substituem 

a mão de obra, aumentam a eficiência de produção e respetiva capacidade instalada, 

incrementam os níveis de segurança e melhoram e/ou garantem a qualidade do

produto final.

O sucesso da Divmac é o reflexo do sucesso dos seus stakeholders e a sua presença, 

cada vez mais ampla, no mercado global, assim como o reconhecimento por parte de 

grandes fabricantes mundiais, é a recompensa procurada pela excelência e constante 

dedicação para superar as expectativas apresentadas pelos nossos clientes.

Custom Fit Solutions

12.000m2
Área Coberta

I&D
Investigação e desenvolvimento de soluções e produtos inovadores. 
Gestão de interfaces (parcerias com clientes/fornecedores e 
universidades)

Automatismos e Periféricos Industriais
Sistemas de Teste Elétrico
Máquinas Especiais (teste de airbags, teste de volantes, visão artificial, 
sistema de soldadura ultrassons, etc.) 
Soluções de Multimédia

IMPROVING TOGETHER

http://www.divmac.pt
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As nossas empresas

www.pintobrasilrenovaveis.com

Equipamentos de Elevação e Movimentação

PINTO BRASIL RENOVÁVEIS
O FUTURO É O NOSSO COMPROMISSO

A Pinto Brasil Renováveis assume-se como uma 
empresa industrial tecnológica focada no Design, 
Desenvolvimento e Produção de Sistemas de 
Movimentação de Carga e Tecnologias de Elevação.

Apresentamos ao mercado uma ampla gama de equipamentos de elevação e 

movimentação, adequados às mais diversas áreas de atividade, condições de utilização e 

exigências técnicas: das soluções standard aos projetos especiais desenvolvidos em função 

das características específicas para cada situação.

No nosso portfólio de produtos inserem-se as pontes rolantes, pórticos e semi-pórticos, 

monocarris rectos e curvos, gruas de coluna, gruas de parede, plataformas transportadoras, 

entre outros.

No histórico da empresa contabilizamos a produção e instalação de mais de 3500 pontes 

rolantes, pórticos e semi-pórticos com uma capacidade de elevação entre 500kg a

600 toneladas.

Prestamos serviços especializados desde o projeto à montagem, assistência e manutenção.

http://www.pintobrasilrenováveis.com
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As Nossas Empresas

www.arlogica.pt

Representante da Bottarini e Gardner Denver

Soluções em Ar Comprimido

ARLÓGICA

Com mais de 20 anos de experiência, a empresa 
Arlógica dedica-se à oferta de soluções de 
ar comprimido para o segmento industrial e 
hospitalar. Nesse âmbito, tem vindo a desenvolver 
uma estratégia de serviços completa, desde a 
elaboração de projetos e consultoria, passando pela 
venda e manutenção de equipamentos e redes
de distribuição.

O Ar Comprimido é uma energia cuja 

gestão não está dependente de terceiros e 

o seu consumo pode ser gerido de forma 

energeticamente eficiente com recurso aos 

sistemas de Ar Comprimido da Arlógica.

Através das soluções apresentadas pelas 

Arlógica é possível proporcionar um 

portefólio alargado de produtos, soluções 

e serviços para a indústria em geral.

Experiência
30 anos de actividade

Distribuição
Estudos de redes
de ar comprimido

Assistência Técnica
e Acompanhamento

Soluções Personalizadas

Produção
Estudos de centrais de ar 
comprimido

Produtos
À sua medida

SOLUÇÕES EM AR COMPRIMIDO

http://www.arlogica.pt


TECHNOLOGY



Fábricas Inteligentes
e Inovadoras
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Smart Production Systems

GENSYS

Desenvolvemos, comercializamos e implementamos um inovador sistema informático 

para a gestão da produção que suporta um novo modelo capaz de lidar com a 

diversidade e personalização de artigos.

Em simultâneo, prestamos serviços de consultoria para gestão e organização da 

produção.

Oferecemos às organizações ferramentas de gestão da produção que as dotam de maior 

eficiência e segurança, garantindo um melhor desempenho dos seus negócios.

Criamos fábricas inteligentes!

As Nossas Empresas

www.gensys.pt MAKING THINGS HAPPEN

http://www.gensys.pt


REAL ESTATE



Projetos com
Qualidade e Solidez
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As nossas empresas

Gestão e Edificação de Imóveis

PINTO BRASIL IMOBILIÁRIA

A gestão imobiliária tem-se edificado dentro do Grupo Pinto Brasil, fruto de uma visão 

diferenciada e com foco na captação de investimento no setor habitacional de luxo. 

A Pinto Brasil Real Estate oferece aos seus clientes um leque de oportunidades exclusivas 

de moradias e apartamentos de luxo, hotéis, quintas, empreendimentos, terrenos para 

construção habitacional, lares de idosos e outros projetos.



SERVICES



Soluções
Customizadas e

Serviços Diferenciados
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As Nossas Empresas

MIT PENHA ENJOY EVERY MOMENT

Situado num dos pontos mais altos da cidade de 
Guimarães, o MIT Penha é o espaço ideal para o
seu evento.

www.mitpenha.pt

Com uma arquitetura moderna e em conjugação com a paisagem vimaranense, o 

espaço tem capacidade para cerca de 1000 pessoas. A sua construção tem um conceito 

disruptivo que, quando necessário, possibilita a realização de um ou vários eventos ao 

mesmo tempo.

O MIT Penha é um edifício amplo e adaptado a todo o tipo de eventos sociais, particulares 

e empresariais, localizado na encosta do Monte da Penha e composto por zonas 

exteriores e interiores cobertas e climatizadas.

http://www.mitpenha.pt
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As Nossas Empresas

MIT CLUB

Um espaço “cool” e relaxante, no MIT 
Club o tempo abranda e a vida é vivida 
em boa companhia.

Localizado lado a lado com o MIT Penha, o MIT Club está 

projetado para promover uma atmosfera de convívio e escape da 

azáfama do dia-a-dia. Quer seja a relaxar nos sofás junto à ampla 

piscina ao ar livre, quer seja nos bares a desfrutar da carta de 

petiscos e cocktails, ou no restaurante a deliciar-se com a próxima 

experiência gastronómica, o importante é que aproveite a vida. 

FEELING LIFE!
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Nesse enquadramento, o Grupo Pinto Brasil rege-se segundo diretrizes bem delineadas, 

tendo como meta uma evolução equilibrada entre solidez financeira, rentabilidade, 

crescimento, eficiência operacional e responsabilidade social e legal, com uma 

permanente atenção ao cliente e otimização da qualidade do serviço que lhe é prestado.

Em suma, levar a cabo uma gestão com ações de melhoría contínua, paralelamente 

responsabilizando e valorizando cada colaborador, com vista a aumentar a eficácia 

e eficiência, reduzindo os custos e melhorando o compromisso preço/qualidade, 

permitindo a máxima satisfação do cliente.

O Nosso Compromisso

SUSTENTABILIDADE

O Grupo Pinto Brasil privilegia a precisão e a 
competência na gestão, com vista à solidez e 
eficácia no seu funcionamento.
Valores esses que pautam a atuação do Grupo e 
que adquirem uma relevância acrescida, fazendo-se 
reflectir na importância pela defesa permanente do 
interesse dos seus stakeholders.



Rua de Pardelhas 87  |  4765-420 – Guardizela - PORTUGAL   |   info@pintobrasil-group.com   |   T +351 253 479 240   |   www.pintobrasil-group.com

mailto:info%40pintobrasil-group.com?subject=
http://www.pintobrasil-group.com



