
Um mundo de snackspara os pets!
Avenida Monteiro, 575 • Cidade Industrial Satélite • Guarulhos/SP

Site: www.bassarpetfood.com.br  |  Email: contato@bassarpetfood.com.br  |  Instagram: @bassarpetfood

Telefone: 11 2482-0099  

    A Bassar Pet Food está estrategicamente localizada em Guarulhos/SP. 
Região industrial do Estado de São Paulo próxima aos maiores

e mais importantes aeroporto e porto marítimo do Brasil. 



MUITO PRAZER, SOMOS
A BASSAR PET FOOD

Acreditamos que uma alimentação saudável e 
balanceada é a única forma de garantir a saúde e 
qualidade de vida dos pets.
A busca pelo alimento perfeito não é somente fruto da 
inclusão de ingredientes selecionados nas fórmulas, mas 
também de um processo de fabricação que permite o 
melhor aproveitamento de cada nutriente. Foi a partir 
destes conceitos que a Bassar Pet Food construiu uma 
planta fabril inspirada nas indústrias de pet food mais 
modernas do mundo, trazendo ao Brasil avançadas 
técnicas de produção de snacks para cães.
A Bassar Pet Food tornou-se uma empresa líder no 
segmento de pet food em poucos anos após sua 
fundação. É contando, diariamente, com a confiança 
total de nossos clientes que oferecemos ao mercado 
brasileiro e internacional produtos de alta qualidade e 
aceitação.

O MELHOR
PETISCO PARA
SEU MELHOR
AMIGO!

Operação
Agregamos em nossa fábrica todas as etapas do processo 
produtivo. Temos um time de colaboradores totalmente 
treinados para realizar:

Qualidade, inovação, ética
e profissionalismo: seja bem-vindo
à  Bassar Pet Food

Produtos
Atenta às demandas de seus mercados alvo, a Bassar Pet 
Food trabalha de forma contínua no aprimoramento de 
seus produtos e desenvolvimento de novas linhas.
Oferecemos uma gama de deliciosos snacks com diferentes 
sabores, tamanhos, cores e formatos, sempre produzidos com 
ingredientes funcionais, saudáveis e selecionados para 
atender às necessidades específicas de cada cão.

Qualidade
Garantimos um alto nível de qualidade e padronização de 
nossos snacks através de monitoramento em todo o processo de 
fabricação, desde a chegada da matéria-prima até o 
empacotamento do produto para venda.
Cada matéria-prima entregue na fábrica da Bassar Pet Food é 
rigorosamente inspecionada para garantir que nossos requisitos 
de produção sejam atendidos. O monitoramento da qualidade 
em todo o processo produtivo garante a total rastreabilidade.
A Bassar Pet Food possui os sistemas de controle preventivos de 
BPF (Boas Práticas de Fabricação) e APPCC (Análise de Perigos e 
Pontos Críticos de Controle) implementados com sucesso, além de 
ser uma empresa registrada junto ao FDA (United States Food and 
Drug Administration).

Compras, recebimento e estocagem de matérias-primas e embalagens

Formulação

Desenvolvimento de produtos

Testes

Produção

Embalagem

Expedição

100%
SATISFAÇÃO

GARANTIDA
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