
Principal agente da grande distribuição e 1º grupo de empresários 
independentes, Os Mosqueteiros oferecem-lhe  

a possibilidade de usufruir do seu poder humano, logístico  
e económico. Tanto em França como na Europa.

Ao escolher uma das nossas insígnias,
está a escolher o sucesso 

dos Mosqueteiros

Os Mosqueteiros dispõem também de um polo agroalimentar  
único no mundo da distribuição, com mais de 60 locais de produção,

47 bases logísticas e 23 barcos de pesca.

Os Mosqueteiros são…

150 000 
colaboradores

+ de 3 000  
empresários 

independentes

44,5  
mil milhões de euros  

de volume de negócios 

100 %
do capital do Grupo 

detido por 1530 aderentes 
associados

4  países:  
França, Bélgica,  
Portugal, Polónia

+ de 4 000  
pontos de venda

 8 insígnias, 3 negócios

Roady :  
146 centros-auto 

Rapid Pare-Brise :  
220 pontos de serviço 
American Car Wash :  
32 pontos de serviço

 Reparação, manutenção  
e equipamento automóvel:Bricomarché: 

664 pontos de venda 
Brico Cash: 

33 pontos de venda 
Bricorama: 

167 pontos de venda

 Equipamento da Casa

Intermarché :  
2 366 pontos de venda 

Netto :  
293 pontos de venda

 Alimentar



Os valores  
que nos unem  

Junte-se a nós:  
mudardevida.mousquetaires.com

249 880 300

Três valores no coração da nossa ação
Se a audácia e o desejo de empreender o motivam,  
possui já um dos valores essenciais do Grupo Os Mosqueteiros.  
Partilha também os outros valores? 

  A proximidade 
Assim como todos os empresários do Grupo Os Mosqueteiros,  
terá também um papel importante junto da comunidade local, pois dirigirá  
uma insígnia que valoriza o emprego e que cria riqueza e ligações sociais. 

A audácia e o desejo de empreender 
O compromisso pessoal, a audácia e a vontade de se tornar patrão  
de si mesmo são os seus maiores trunfos.

A interdependência 
Face ao seu modelo de negócio completamente atípico, Os Mosqueteiros 
priviligiam essencialmente a coesão e a força do trabalho em equipa.  

. 

Um acompanhamento  
de A a Z  
O seu compromisso pessoal e a sua vontade de se tornar empresário 
são os seus maiores aliados. Mas, não estará sozinho nesta aventura, 
Os Mosqueteiros estarão ao seu lado em cada passo.

1  Conhecer-nos
 Acompanhamo-lo no processo de criação ou retoma de um ponto de venda
 Proporcionamos-lhe 3 dias de descoberta num ponto de venda

2  Formar-se
 Terá 6 meses de formação teórica e prática
 Uma duração que poderá ser adaptada de acordo com o seu perfil

3  Lançar-se ao nosso lado
 Terá o apoio da gestão, do comércio e da comunicação
 Participará nas decisões coletivas do Grupo

A interdependênciaA proximidade A audácia e o desejo  
de empreender


