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I. INTRODUÇÃO
No processo de descolonização de Portugal, todas as

Mais recentemente, na tentativa de diversificar a

nações da lusofonia africana se tornaram independentes

economia e diminuir a dependência externa, foram

em resultado da revolução de 25 de Abril de 1974, que

criados programas e incentivos públicos, nomeadamente

ditou o fim do Estado Novo e das guerras de libertação,

de estímulo à produção agrícola e indústria

em particular em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau.

agroalimentar.

Após a independência, cada uma destas nações, tendo

Estes países experiemntam ainda muitos

em conta as suas especificidades económicas e geo-

constrangimentos na sua rede comercial, como a baixa

estratégicas, mergulhou nas esferas de influência

disponibilidade de bens de primeira necessidade em

geopolítica que mais lhes conveio, tendo este facto

situações de escassez e desafios persistentes no

sido o percursor de longas guerras civis, em Angola

desenvolvimento da normal concorrência, traduzindo-

e Moçambique. Nos anos que se seguiram a exclusão

se na formação de preços desadequados que inibem

social, a fome, a pobreza e a violência marcaram o

o acesso aos consumidores, principalmente no que

panorama geral dos PALOP.

respeita aos bens de primeira necessidade. Em qualquer
dos casos, a destruição do tecido produtivo motivada

Angola, o maior dos PALOP, tem uma área total de

pela guerra, tornou estes dois países em economias sem

1.244.700 Km², dividida por 18 províncias, contando com

auto-suficiência alimentar, pese embora as excelentes

uma população de 24,3 milhões de habitantes, apresenta

condições de disponibilidade e a altíssima fertilidade dos

uma densidade populacional de 19 hab/km2 senda na

solos.

capital (Luanda) onde se verifica a maior concentração
populacional, com 4,5 milhões de habitantes (2009).

Angola e Moçambique são mercados que apresentam um
crescimento populacional, principalmente da população

Moçambique com 801.590 km2 e 22,4 milhões de

urbana, onde grande parte se encontra abaixo dos 20

habitantes, apresenta uma densidade populacional

anos de idade. Este fator, juntamente com o aumento

de 28,1 hab/km2. Constituído por 11 províncias, 128

do rendimento disponível das famílias, o aumento da

distritos, 53 municípios e capital em Maputo.

escolaridade e a facilidade de acesso à informação,
espera-se que contribuam para uma mudança de

Sendo o segundo maior país dos PALOP, Moçambique

paradigma no consumo, dos produtos, da distribuição e

regista por vezes episódios políticos que resultam

da comunicação.

nalguma agitação e, até, em violência, embora se
encontre num estádio de democratização mais avançado
do que Angola.
Com os seus recursos destruídos e consumidos pela
guerra, ambos os mercados experimentam ainda uma
fase de reconstrução das suas infra-estruturas e de
estimulação da economia. Uma aspiração fortemente
alavancada pelos recursos naturais, principalmente em
Angola através dos recursos do petróleo e diamantes, e
em fase menos avançada em Moçambique.
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II. DADOS GERAIS DOS MERCADOS
II.1. ANGOLA

II.2. MOÇAMBIQUE

Angola, o maior dos PALOP, tem uma área total de

Com 801.590 km2 e 22,4 milhões de habitantes,

1.244.700 Km², dividida em 18 províncias e uma

Moçambique possui uma densidade populacional de 28,1

população de 24,3 milhões de habitantes. Angola regista

hab/km2. É constituído por 11 províncias, 128 distritos,

uma densidade populacional de 19 hab/km2 e a capital

53 municípios e a capital, Maputo.

(Luanda), regista a maior concentração com 6,5 milhões
de habitantes (província de Luanda, dados de 2014).

Sendo o segundo maior país dos PALOP, assistiu a uma

Destacam-se ainda outras cidades importantes, Lubango

guerra civil dilacerante, com inúmeras mudanças em

(1.011 mil), Huambo (904 mil), Lobito (737 mil), Benguela

termos económicos e sociais, mas com o processo

(469 mil), Kuito-Bié (424 mil) e Cabinda (399 mil).

de paz implantado a partir de 1992, foi superando as
várias fracturas sociais e políticas. Com os seus recursos

Angola é também o país potencialmente mais rico dos

destruídos e consumidos pela guerra, atravessa uma fase

PALOP a nível de recursos, nomeadamente petróleo e

de reconstrução de infraestruturas e de relançamento

diamantes, mas também o mais conturbado, tendo vivido

da produção agrícola, a sua maior fonte de riqueza, já

até há pouco tempo em clima de guerra civil.

que –de momento- não possui activos tantos recursos
minerais estratégicos como Angola, apesar da recente

Tendo sido um dos maiores exportadores mundiais de

descoberta de elevadíssimas jazidas de carvão e de

café e de outras commodities agrícolas como o algodão,

gás natural. A migração para as minas da África do Sul

sisal, milho, mandioca e banana, hoje a agricultura em

diminuiu e a maior parte da população ainda é rural.

Angola caracteriza-se por produções agrícolas muito
aquém das suas potencialidades e da auto-suficiências,
obrigando o país a gastar avultados recursos financeiros
na importação de alimentos.
A viabilidade dos investimentos no setor são afetados
por diversos condicionalismos, desde a dependência
no mercado externo, à economia inflacionada,
incrementando os custos de produção agrícola e de
equipamentos que são maioritariamente importados,
existindo também a agravante dos baixos níveis de
produtividade na maioria dos produtos.
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III. TENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR
Estes países registam ainda muitos constrangimentos na sua estrutura comercial, como baixa
disponibilidade de bens de primeira necessidade em situações de escassez e os desafios
persistentes no desenvolvimento normal da concorrência, o que se traduz na formação de preços
desadequados que inibem o acesso aos consumidores, principalmente no que respeita aos bens
de primeira necessidade.

III.1 IDADE E DEMOGRAFIA
Angola tem assistido a um rápido aumento da população

A província de Luanda é a que apresenta o maior número

e a um crescimento económico que têm impulsionado

de habitantes, com 6,5 milhões de residentes. A província

positivamente o consumo.

do Bengo com uma população de 274.053 pessoas é a
província com menor número de residentes. Angola é um

Os Resultados Preliminares dos Censos 2014 mostram

país vasto com uma superfície de 1 244 700Km2 e, conta

que a população residente em Angola em 16 de Maio

com uma densidade populacional de 19 hab/km2.

de 2014 (momento censitário) era de 24,3 milhões de
habitantes, sendo 11,8 milhões do género masculino
(48% da população total) e 12,5 milhões do género

Fig. 2 - Distribuição percentual da população Angolana residente por

feminino (52% da população total).

província, 2014

	
  

Fonte:Censos 2014, resultados preliminares.
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Perspetivando-se que a população em Angola alcance em

O aumento da população angolana e o crescimento

2018, os 25 milhões de pessoas, baseada numa taxa de

económico têm impulsionado positivamente o consumo,

crescimento de 3,4% ao ano.

potenciado pela população jovem, que serão os principais
consumidores da próxima década (em 2010, registava-se
que 6 em cada 10 angolanos tinham menos de 20 anos e

Fig. 3 - Crescimento da população Angolana, com previsão para 2018

viviam em áreas urbanas) havendo previsões de subida
destes valores.
Moçambique: Uma estimativa do EIU (Economist
Citado por: Delloite

A crescente urbanização da população reflete-se assim

	
  

Intelligence Unit) realizada em 2013, para a população
de Moçambique, apontava para cerca de 23 milhões de
pessoas. Tendo por base o último Censo realizado em

numa oportunidade para o segmento de retalho, já que,

Moçambique no ano de 2007, e a fazer fé neste estudo,

previsivelmente em 2020 cerca de 65% da população

verifica-se que em apenas 10 anos (entre 1997 e 2007) a

será urbana.

população moçambicana terá crescido cerca de 28%.

Fig. 4 - População urbana em Angola ,(% do total)

Dados demográficos de Moçambique:

Citado por: Delloite

	
  

»» População Urbana: cerca de 30% do total da
população;

O Programa Nacional de Urbanismo e Habitação do

»» Percentagem da População Feminina: 52%;

Executivo prevê a criação de 14 novas centralidades com

»» Percentagem da População Masculina: 48%;

novas habitações para 1 milhão de pessoas.

»» População entre os 0-14 anos: 45,9%;
»» População entre os 15-64 anos: 51,1%;
»» População acima dos 65 anos: 3%;
»» Taxa de Nascimento: 39,3% (nascimentos/ por cada
1000 Habitantes);
»» Taxa de Mortalidade: 12,8% (óbitos / por cada 1000
Habitantes);
»» Taxa de Literacia: 53% (70% nos homens e 40% nas
mulheres).
Fonte: Index Mundi

De reter que, também em Moçambique, a taxa de
população jovem é elevadíssima, pois dos cerca de 23
milhões de habitantes, 55% têm idades abaixo dos 20
anos e 6 em cada 10 moçambicanos vive em áreas rurais,
embora a população urbana registe um crescimento 4
vezes superior ao da população rural, 4% no primeiro
caso e 1% no segundo.
1ª foto: Cacuaco, Luanda; 2ª foto: Dundo, Lunda Norte
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III.2 CONDIÇÕES ECONÓMICAS DO CONSUMIDOR em
ANGOLA E MOÇAMBIQUE
Com perto de 50% da população vivendo num nível considerado “abaixo do limiar de
pobreza”, Moçambique enfrenta grandes desafios, estando o Governo empenhado em reduzir
substancialmente essa taxa. Também caracterizado por uma taxa de desemprego estrutural
a rondar os 20% e com um elevado deficit de escolarização, constata-se que os níveis mais
elevados de habilitação escolar se verificam entre os servidores da Administração Pública e das
Empresas Públicas, capacitando esta franja da população com um poder de compra superior ao da
maioria.
Fig. 5 - Níveis de Educação e Empregabilidade em Moçambique

Na figura 5, as colunas à esquerda de cada grupo (a

quando comparados com África Subsariana.

laranja) representam a percentagem de chefes de família
moçambicanos que “completaram ensino secundário ou
superior” e a taxa de “emprego em funções de supervisão
e gestão respectivamente”, sendo que as colunas à
direita (verde) ilustram o estádio do index considerada
a totalidade dos países de África Subsariana, revelando,
portanto, a discrepância negativa de Moçambique quanto
a estes dois critérios.

Fonte: Nielsen

	
  

Desde 2001, a taxa média do crescimento anual do PIB
moçambicano tem sido uma das mais altas do mundo, no
entanto, o PIB per capita segundo o FMI em 2011 era de
€483, ocupando assim a 165ª posição entre 181 países.
Actualmente estima-se que este valor tenha aumentado
para cerca de 549€. No entanto, na classificação do
“Indice de desenvolvimento humano” (IDH), a distribuição
de rendimentos e a expectativa média de vida em
Moçambique ainda se encontram entre as mais baixas do
mundo.

13

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

Angola possui um PIB per capita cerca de 3 vezes

Fig. 6 - Inflação e PIB de Moçambique

superior à média dos países do continente africano. Em
Angola, o valor das importações ronda os 44% do valor
do PIB, contribuindo para preços e custo de vida bastante
elevados.
Fig. 8 - PIB real per capita, Angola. (milhares de Akz)

Fonte: Nielsen

	
  

	
  

Embora apresente crescimento do PIB PPP (purchasing

O PIB real per capita aumentou mais de 38 mil Akz desde

power parity - paridade de poder de compra), a inflação

2000 e espera-se que até 2018 este alcance os 77 mil

registou também níveis de aumento muito significativos,

Akz, (cerca de €615).

ofuscando de alguma forma o aumento de poder de
compra.
Motivado por reformas económicas, Moçambique
encontra-se entre os 10 países com maior taxa de
crescimento do PIB (2010). Apesar disso, a inflação
e o preço dos bens alimentares têm sido motivos de
preocupação. Moçambique é ainda um país pouco
desenvolvido, posicionando-se na 5ª posição de país com
índice de desenvolvimento mais baixo em África.
Fig. 7 - PIB de Angola superior ao de África

Fonte: Nielsen
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Fig. 9 - Distribuição da população de Classe Média em África (2010)
Fonte: Delloite

A percentagem da população considerada classe média

Assim, apesar dos esforços desenvolvidos por parte

em Angola situa-se entre os 21% e os 50%, enquanto

dos governos para o aumento do rendimento disponível

que em Moçambique se estima que a população de classe

e do consumo, estes esforços ainda se revelam

média seja inferior aos 20%. Embora se espere que

insuficientes, principalmente no caso do consumidor

estes valores aumentem, são evidentes as dificuldades

moçambicano, contrariamente aos indicadores referidos

económicas que as populações destes países ainda

aos consumidores angolanos que reforçam a tendência

atravessam (se avaliadas por padrões ocidentais),

de aumento das suas condições económicas, o que

reflectindo-se esta facto, sobretudo, ao nível do

permitirá aumentar a qualidade de vida e abrir horizontes

consumo.

à introdução de novos produtos anteriormente não
suportados pelo Mercado.
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III.3. TENDÊNCIAS DO CONSUMo
A moda e a electrónica são um bom exemplo das
preferências actuais e tendências da classe média mais
jovem, emergente em Angola. Estes consumidores
tendem a procurar marcas globais, influenciados pelos
mídia, sendo esta tendência comprovada pelo valor
das importações de vestuário e calçado, que neste
país aumentaram 25% em 2012 face a 2011 e mais de
33% em 2013 relativamente ao ano anterior. A figura
abaixo mostra a evolução das importações de material
desportivo, comprovando que Angola país com mais de
metade da população incluída na faixa etária inferior aos
19 anos, regista um aumento de poder de compra e a
tendência para a aquisição de marcas importadas.
Fig. 10 - Evolução das importações de material desportivo (var.% vs.

Os consumidores destes mercados ainda procuram muito

ano anterior)

o comércio informal e tradicional, através de mercados
ao ar livre, venda ambulante e de pequenas lojas locais
de mercearia. No entanto, espera-se que com o aumento
do poder de compra e com a abertura de novos espaços
comerciais, a tendência seja para que os consumidores
façam cada vez mais compras em supermercados e
hipermercados, podendo desta forma, estar em contacto

Fonte: Delloite

	
  

com uma oferta de produtos importados mais alargada.
Se em 2014 os números ilustrados na figura abaixo,
mostram que o valor do consumo privado atingiu os

Um estudo de mercado realizado em Luanda determinou

1,169 mil milhões Kz (€9,330 milhões), para 2018 as

que o luandense faz em média três compras por dia e

previsões apontam para que seja alcançado o valor de

o valor mensal despendido nas mesmas ascende às

1,5 mil milhões Kz (€11,972 milhões). Um crescimento

38 mil Kz (€303 aproximadamente). Essas compras

significativo que se espera tenha também influência

são efetuadas maioritariamente no supermercado

noutros critérios de escolha para além do preço, evoluindo

(74%), seguindo-se a “Cantina” (69%) e só depois

para decisões de compra baseadas na qualidade, na

no hipermercado (53%), sendo o preço um factor

novidade e nos novos sabores, entre outros.

importante na escolha do local de compra.
Fig. 11 - Tendência no Consumo privado (mil milhões de AKz)

O aumento do gasto no retalho por parte dos
consumidores angolanos tem contribuído fortemente
para o crescimento do PIB, existindo previsões de
crescimento no consumo de produtos de mercearia na
ordem dos 7% até 2017.

	
  

Fonte: Delloite
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No entanto, os mercados ao ar livre e as pequenas lojas

Emerging Markets Insight 2012) entre os quais em

de mercearia, ainda prevalecerão como local preferencial

Angola (inquéritos nos centros urbanos de Luanda,

para a aquisição de alimentos da maioria da população,

Lubango, Benguela e Huambo)foram identificados

face à alternativa dos supermercados e hipermercados,

sete diferentes categorias de consumidores e

já que de uma forma geral, ficam mais próximos das

determinado o seu peso ponderado, dentro do universo

suas habitações e prevalece a ideia de aí se poderem

de consumidores actuais. As variáveis de avaliação

encontrar produtos mais frescos e mais económicos.

e tipificação utilizadas foram: atitude, idade, classe
socioeconómica, nível de educação, a utilização de

Num inquérito realizado pela Nielsen junto de 5000

dispositivos móveis e mídia. Foram também abordadas no

consumidores de diversos países africanos (Nielsen

inquérito as temáticas: família, acessibilidade e confiança
na marca. Para Angola, os resultados foram os seguintes:

Fig. 12 - Caracterização e tendência do consumidor Angolano

Trendy Aspirants

39%

15-29 anos, solteiros, urbanos e

São consumidores com estudos de nível secundário ou

principalmente do sexo masculino.

superior. Caracterizados por serem modernos, fashion,
tecnológicos e propensos a experimentar novos produtos.

Evolving Juniors

21%

15-19 anos, estudos ao nível do

Na maioria são estudantes. São bastante sociáveis e gostam

secundário. Residentes na periferia

de passar tempo com os amigos. São mais tradicionais,

de centros urbanos.

com orientação para a família e para a religião. Valorizam a
poupança. São consumidores moderados de televisão, rádio e
telemóvel.

Balanced Seniors

17%

20-45 anos, casados e com

Com estudos de nível secundário ou superior. São

filhos, com estudos ao nível do

consumidores tradicionais, orientados para a família e para os

secundário.

aspectos religiosos. Compram com base em recomendações e
preocupam-se com aspectos de poupança.

Wannabe Bachelors

9%

20-34 anos, principalmente do

São consumidores com estudos até ao secundário e

sexo masculino, com estudos

com empregos em áreas de supervisão. São geralmente

até ao secundário. Residência na

influenciados pela publicidade e pela embalagem.

periferia de centros urbanos.
Progressive Affluents

9%

30-45 anos, casados com filhos,

Com estudos e com emprego em áreas da gestão. São

conclusão do secundário.

consumidores dispostos a experimentar novos produtos
e a pagar mais pela qualidade. A família é importante mas
com tendência a serem mais individualistas. São grandes
consumidores de mídia.

Female

3%

Conservatives*

Struggling
Traditionals*

2%

15-29 anos, casadas, formação

Mulheres com estudos até ao secundário. Valorizam as

ao nível do 1º ciclo. Residência na

tradições e os valores familiares. Sem grande consciência das

periferia dos centros urbanos.

marcas, mas dispostas a experimentar novos produtos.

30-45 anos, casados e com filhos.

São consumidores caracterizados por possuírem baixos níveis

Formação ao nível do 1º ciclo.

de escolaridade, bastante orientados para as tradições,

Residência na periferia dos centros

família e religião. As suas principais preocupações são o preço

urbanos.

e disponibilidade. Sem grande consciência das marcas.

* amostra de pequena dimensão. Fonte: Nielsen Emerging Markets Insight 2012
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Três quartos da população angolana têm menos de 29
anos, proporcionando uma crescente e jovem base de
consumidores, onde grande percentagem vive em áreas
urbanas.
Os Trendy Aspirants (39%): são líderes de opinião,
muito associados a tecnologias e gadgets e com
tendência para efetuarem compras por impulso. Este
tipo de consumidores encerra potencialmente grandes
oportunidades para o crescimento das marcas.
Os Envolving Juniores (21%): são tipicamente jovens
estudantes. Considerados fiéis às marcas, mas também
bastante receptivos à experimentação de novos
produtos. A interação ativa com este grupo permitirá
a fidelização e estabelecer uma posição no mercado
à medida que estes consumidores vão-se tornando
adultos.
Os Balance Seniors (17%): normalmente já adultos
de meia-idade com família e com casa própria. Não
são considerados fiéis às marcas, sempre dispostos a
experimentar novas marcas que se demonstrem mais
económicas.
Os padrões de vida em Angola têm melhorado
significativamente no passado recente e com
expectativas para que esta tendência se continue a
acentuar, mas a maioria dos angolanos ainda permanece
muito pobre e com rendimentos baixos, gastando grande
percentagem destes em alimentação. Para além do mais,
os preços dos alimentos são bastante elevados, sendo
que Luanda continua a ser uma das capitais mais caras do
mundo. Os preços elevados diminuem o consumo na sua
generalidade.
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Para Moçambique, os resultados do mesmo Estudo foram
os seguintes:
Fig. 13 - A caracterização e tendência do consumidor Moçambicano

Wannabe Bachelors

24%

20-34 anos, do sexo masculino,

Consumidores com estudos até ao nível do secundário e

solteiros, com estudos até ao

emprego em categorias de supervisão. Influenciados pela

secundário e com residência na

publicidade e embalagem.

periferia dos centros urbanos.
Evolving Juniors

22%

15-19 anos, com estudos até ao

Consumidores na sua maioria estudantes. Bastante

secundário. Residentes na periferia de

sociáveis, gostam de passar tempo com os amigos. São

centros urbanos.

mais tradicionais, com orientação para a família e para
a religião. Valorizam a poupança. São consumidores
moderados de televisão, rádio e telemóvel.

Female

13%

Conservatives

Struggling

12%

Traditionals

Balanced Seniors

12%

15-29 anos, casadas, com formação

Consumidores com estudos até ao secundário. Valorizam

ao nível do 1º ciclo e residência na

a tradição e os valores familiares. Sem grande consciência

periferia dos centros urbanos.

das marcas. Mas dispostas a experimentar novos produtos.

30-45 anos, casados com filhos.

Consumidores com baixos níveis de escolaridade, bastante

Com estudos ao nível do 1º ciclo e

orientados para as tradições, família e religião. As suas

residência nos arredores de centros

principais preocupações são preço e disponibilidade. Sem

urbanos.

consciência das marcas.

20-45 anos, casados e com filhos, com

Consumidores com estudos ao nível do secundário ou

estudos ao nível do secundário.

superior. Tradicionais, orientados para a família e para a
religião. Compram com base na recomendação e do mais
económico.

Trendy Aspirants

12%

15-29 anos, solteiros, principalmente

Com estudos ao nível do secundário ou superior. São

do sexo masculino, urbanos e com

consumidores que se autodefinem como Modernos,

estudos ao nível do secundário.

fashion, tecnológicos e com vontade de experimentar
novos produtos.

Progressive Affluents

5%

30-45 anos, casados, com filhos,

Consumidores com formação e empregos em áreas de

conclusão do ensino secundário.

gestão. Mostram-se disponíveis para experimentar
novos produtos e pagar por qualidade. A família é
importante mas tendem a ser individualistas. São grandes
consumidores de mídia.

Fonte:Nielsen

Como se constata há significativas diferenças entre o
Perfil de Consumidor angolano e o moçambicano.
Em Moçambique, os Wonnabe Bachelors (24%),
segundo o inquérito da Nielsen que temos vindo
a citar, são a tendência dominante e constituem o
maior segmento de consumidores, sendo que na
África Subsariana esta percentagem é de apenas
11%. São um dos cinco segmentos de consumidores
com rendimentos baixos, que englobam 83% dos
moçambicanos questionados, registando consumos de
produtos embalados abaixo da média. Os consumidores
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moçambicanos mostraram-se extremamente
interessados em experimentar novas categorias de
produtos e são especialmente influenciados pelos
Wonnabe Bachelors.
De acordo com os resultados do inquérito, os chefes
de família moçambicanos possuem baixos níveis de
educação/formação relativamente a outros países
de África. Culturalmente, julgam que devem controlar
os seus impulsos de consumo, havendo menor
probabilidade de pagar mais por produtos customizados.
Outra característica deste segmento é preferirem
passar tempo em casa com as suas famílias a saírem com
amigos. Comparados com outros questionados em países
de África Subsariana, os moçambicanos e em especial
os Wonnabe Bachelors, sentem que os valores
tradicionais e as inibições de consumo os privam de um
estilo de vida livre.
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III.4. TENDÊNCIAS DA Classe
média
A classe média em África mais que duplicou nos últimos
20 anos, prevendo-se que em 2060 possa atingir os 42%
da população, ou seja, 1,1 mil milhões de pessoas.

	
  

Em Angola, surgem preocupações dos analistas sobre se

qualificações mínimas que os adequasse às funções.

as tendências de longo prazo afectarão ou não o perfil da

Nesta vertente, o presidente da Associação Angolana

classe média angolana. O crescimento da classe média

dos Direitos do Consumidor, Diógenes de Oliveira,

(e das demais classes) foi afectado, de modo negativo,

salienta que o consumidor mais exigente é o que

pelo modelo socialista adoptado pelo Estado angolano

pertence à classe média-alta, porque detém informação

e pela fuga de quadros ocorrida entre 1975 a 1992 e até

e sabe os seus direitos como consumidor, estando

hoje ainda não recuperou, obrigando o país a recorrer à

melhor informado. Este responsável prevê ainda que no

importação massiva de expatriados.

médio-longo prazo não existam diferenças do consumo
tão acentuadas ao nível de classes, pois acredita, que

Segundo José Severino, presidente da Associação

independentemente das classes sociais (gap) todos

Industrial Angolana, o tecido social da classe média

conhecerão os seus direitos dentro da relação jurídica de

angolana começou a reconstituir-se através da atribuição

consumo. Sustenta a lógica de que tudo começa a partir

a cidadãos angolanos, de cargos de chefia nos órgãos

da educação, formação e informação a todos os níveis,

de soberania, instituições e empresas públicas, bancos,

cabendo ao Estado desenvolver ações que visem adotar

seguradoras, empresas petrolíferas, de distribuição,

medidas tendentes a estes pressupostos.

serviços e tecnologias, grandes empresas comerciais e
industriais, profissões liberais e pequenos operadores
económicos, cargos esses que gradualmente passaram
a ser ocupados ou atribuídos a quadros angolanos, à
medida que começou a haver pessoas com a formação e
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Fig. 14 - Como os Angolanos analisam: (1) a passagem de país menos
avançado para a de país de rendimento médio ; (2) a ausência de
informação

(2)	
   Em	
   entrevista	
   ao	
   Jornal	
   Expansão,	
   Diógenes	
   de	
  
Oliveira,	
   presidente	
   da	
   Associação	
   Angolana	
   dos	
  
direitos	
   do	
   consumidor,	
   admitiu	
   que	
   a	
   “ausência	
   de	
  
informação	
   leva	
   o	
   consumidor	
   a	
   cometer	
   erros”.	
  
Acredita	
   que	
   o	
   consumidor	
   angolano	
   está	
   bem	
  
informado?	
  

	
  

(1)	
   Os	
   índices	
   de	
   desenvolvimento	
   macroeconómicos	
  
registados	
   por	
   Angola	
   permitiram	
   que	
   o	
   Comité	
   de	
   Politicas	
   de	
  
Desenvolvimento	
   (CDP)	
   do	
   Conselho	
   Económico	
   e	
   Social	
   das	
  
Nações	
   Unidas	
   (ECOSOC)	
   considerasse	
   o	
   País	
   elegível	
   para	
  
migrar	
   da	
   lista	
   dos	
   países	
   mais	
   menos	
   avançados	
   para	
   a	
   dos	
   de	
  
rendimento	
   médio,	
   a	
   partir	
   de	
   2015.	
   Acredita	
   que	
   isso	
   se	
  
concretizará?	
  

Fonte: Distribuição em Expansão nº2 Abr13

	
  

Conforme já foi referido e é ilustrado pela Fig.9, entre

O aumento do rendimento disponível e das necessidades

21-50% da população angolana é considerada de classe

de consumo desta “nova classe média”, aliados a uma

média, enquanto para a população moçambicana,

maior fiscalização por parte das autoridades na aplicação

esse valor ainda se encontra abaixo dos 20%. Estes

da lei às actividades económicas, tem promovido a

indicadores demonstram que os consumidores

transferência do Consumo dos estabelecimentos não

atravessam estádios diferentes e ainda experimentam

licenciados e dos vendedores de rua, para as redes

dificuldades económicas com reflexos no consumo que,

organizadas.

apesar de todos os esforços encetados por parte das
várias entidades, ainda irá persistir em níveis baixos

O setor financeiro também tem desempenhado um

durante os próximos anos.

papel importante, na medida em que fez aumentar a
percentagem da população que possui conta bancária

O crescimento económico angolano continua a ser

e que adquire capacidades para aceder ao crédito,

sustentado pela extração de recursos naturais, em

diminuindo por sua vez a necessidade das pessoas em

particular o petróleo, cujos fundos e receitas são depois

recorrer a actividades com rotação diária de capital,

aplicados em outras áreas de atividade, como a construção

nomeadamente a venda ambulante.

ou os serviços, fomentando o crescimento económico
a partir do Consumo e promovendo o surgimento de

Os consumidores nestes mercados têm vindo a adaptar-

novas actividades económicas, empresas, profissões

se às novas realidades de consumo, valorizando

e competências acessíveis aos profissionais nacionais,

progressivamente os espaços de comércio, sortido,

e potenciando a consequente ascensão de uma “nova

formatos de venda e a experiência de consumo

classe média” emergente, que se estima já represente

oferecidos pela Distribuição moderna.

actualmente cerca de 38% da população angolana.
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III.5. TENDÊNCIAS Do consumo
de mercearia
MOÇAMBIQUE
Os artigos que os moçambicanos mais adquirem são
bens pré-embalados alimentares (Mercearia social e
PGC). A compra de alimentos representa um terço das
despesas mensais do agregado familiar moçambicano
médio, sendo os produtos lácteos e as bebidas produtos
os mais procurados. O consumo de produtos de higiene e
limpeza básicos (DPH), também tem grande relevância,
através de produtos como detergentes, sabão e escovas
de dentes.
Os moçambicanos tendem a fazer as suas compras de
mercearia no pequeno comércio e em esquemas de
abastecimento mais tradicionais, tais como quiosques,
cantinas, bancas de rua, mercados ao ar livre e lojas
instaladas em contentores. A poupança é o factor-chave
no processo de compra.

ANGOLA
Para os angolanos, alimentação e mercearia representam
quase metade da despesa mensal do agregado, entre os
consumidores inquiridos pela Nielsen (Nielsen Emerging
Markets Insight 2012). No segmento alimentar, as suas
escolhas recaem mais sobre condimentos e produtos
que enriqueçam os seus cozinhados, assim como sobre
os produtos lácteos e bebidas. A higiene e o cuidado
pessoal (DPH e Perfumaria) representam um décimo da
despesa mensal liderando, nesta categoria, os produtos
de higiene oral e produtos para a pele.
Quarenta e cinco porcento (45%) dos inquiridos
declaram realizar as suas compras em mercearias e
drogarias, as chamadas “cantinas”, enquanto 40%
preferem fazer as suas compras em supermercados e/ou
mini mercados.
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“Mamadu”, nome pelo qual são conhecidos os
comerciantes das muitas lojas de conveniência, vulgo
cantinas, espalhadas por todo o país.

	
  

	
  

A familiarização com os produtos e a lealdade à Marca
são pontos-chave na escolha dos produtos por parte dos
Consumidores angolanos Os inquiridos, especialmente

	
  

os Envolving Juniors e os Balanced Seniors, são bastante
receptivos aos lançamentos e procuram sempre novos
produtos.
À medida que os consumidores destes mercados vão
progredindo, os operadores necessitam de acompanhar
os atributos do retalho mais valorizados pelo consumidor
de classe média, como são a localização, o sortido, o
ambiente de loja e o serviço adaptando-se assim, em
conformidade, às preferências do consumidor.
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III.4. TENDÊNCIAS DE consumo
EXPATRIADOS
De acordo com as estimativas apontadas por José Cesário,

Estima-se que existam 200 mil portugueses a viver

Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas,

e a trabalhar em Angola, sendo também relevantes

saem para Angola cerca de 20 mil portugueses por ano,

as presenças de outras comunidades neste País

a maior parte para o setor da construção civil. Outro

nomeadamente, a espanhola, a brasileira e a chinesa.

destino de eleição dos portugueses é Moçambique,
havendo a percepção de que as projecções de

Já para Moçambique, segundo Gonçalo Teles Gomes, Cônsul-

crescimento para Angola e Moçambique irão continuar a

Geral de Portugal em Maputo, “o número de portugueses

atrair cada vez mais portugueses.

registados como residentes em Moçambique ronda os
25 mil”. Admitindo também a existência de cidadãos

“Há uma facilidade que os portugueses têm, que é a

portugueses que não se registam nos Consulados-Gerais

comunicação, a língua” explica José Cesário

de Portugal em Moçambique, estimando que possam
eventualmente existir mais 10% a 20% de cidadãos neste
caso, relembrando que “em alguns casos trata-se de pessoas
que vêm durante alguns meses cumprir determinadas
funções ou participar em projectos com duração
determinada, e que nalguns casos acabam mesmo por ficar”.
À medida que o número de residentes de outros países
vai aumentando, principalmente o dos consumidores
procedentes de Portugal, o consumo e a procura por
produtos de origem portuguesa também continuará
em ascensão, sendo necessário que os operadores
se ajustem aos atributos mais valorizados por estes
consumidores expatriados.

“O aumento do fluxo para estes dois países de África,
-acrescenta-, dependerá do interesse das empresas em

	
  
contratar mais mão-de-obra portuguesa”. “Não há dúvida

O setor da Distribuição de bens e serviços tem vindo,
desde 2010, a intensificar-se em Angola. Atualmente o

que houve um aumento importante da emigração na

país conta com mais de 70 supermercados, estando 80%

sequência da crise”. Reforçando essa ideia, Rui Pena Pires

destes localizados em Luanda, e estima-se que 60% dos

do Observatório de Emigração, diz que os indicadores que

frequentadores dos centros comerciais de Luanda sejam

este organismo possui demonstram isso mesmo. “Todos os

estrangeiros.

números que nós temos demonstram o facto. Mas temos
indicadores indirectos, como por exemplo, o indicador das

Rui Santos, director da SISTEC, empresa vocacionada

remessas, que também é coincidente”.

na comercialização de equipamentos informáticos
para a distribuição, em Angola, estima que 60% dos

“Hoje as remessas de Angola para Portugal são muito

frequentadores dos grandes espaços comercias em

maiores do que as remessas de Portugal para Angola e

Angola, sejam estrangeiros. Contudo, afirma que era

estão a crescer. Se há remessas é porque há pessoas a

necessário fazer um estudo para se perceber a realidade

enviar dinheiro. E portanto nós sabemos, por esta via, que

de quem são os verdadeiros consumidores, ou seja, quem

a emigração para Angola tem crescido”, Rui Pena Pires.

são os frequentadores dos estabelecimentos comerciais.
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IV.

TENDÊNCIAS
DO PRODUTO
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IV. TENDÊNCIAS DO PRODUTO
Os consumidores destes Mercados têm

e o preço, existindo pouca ou nenhuma valorização

progressivamente vindo a valorizar e a aderir aos novos

do ambiente de loja e da experiência de consumo.

espaços de comércio e formatos de venda, apesar de que

Era comum, por parte comerciais das empresas que

grande parte da população angolana e moçambicana

forneciam o Mercado de Angola com bens alimentares

ainda não consumir os produtos vendidos nas grandes

e de primeira necessidade, escutar-se dos seus

cadeias. Porém, a variedade de sortido e a experiência

responsáveis comerciais que “em Angola, o problema não

de consumo oferecidos pela distribuição moderna têm

é comercial, mas sim Logístico” na medida em que tudo

contribuído para essa valorização.

que se conseguisse fazer chegar ao Mercado, estava
vendido por natureza. Em Moçambique, a questão era

O que mais diferencia a distribuição moderna do

um pouco diferente com o abastecimento relativamente

comércio tradicional é a capacidade desta oferecer um

fácil realizado a partir da África do Sul, se tivermos em

conjunto muito alargado de produtos como resposta

conta que a grande cidade-capital está muito próxima

às necessidades de consumo alimentar, apresentando

da fronteira sul-africana (facto este que ainda hoje, e

propostas eficientes e adequadas às disponibilidades

no futuro, moldará o formato e o sortido do retalho e

financeiras de cada segmento de consumidores. Essa

distribuição moçambicana).

transacção realiza-se em simultâneo com uma alteração
radical nos hábitos de compra, nomeadamente com

Nestes mercados existe ainda uma enorme dependência

a proposta de compra de produtos em embalagem

nas importações de bens e produtos (são países com

fechada, em formatos standard, com marca, e rótulos

uma indústria inexistente ou incipiente), reflectindo-se

informativos nas embalagens.

este facto directamente no acréscimo de custo e preço
para consumidor final. Num estudo da Delloitte para

Durante os anos de guerra civil, havia grande escassez

Angola, é referido que um produto de grande consumo

no abastecimento das populações, que por isso se

(oriundo de Portugal) com valor FOB de 100 fica em

habituaram a comprar bens alimentares em grandes

média para um retalhista angolano a 216, considerando

quantidades e a armazená-los pelo período que fosse

uma taxa aduaneira de 30% e as demais componentes

necessário até estar garantido um novo fornecimento.

do breakdown típico. Sobre este valor incidirão ainda os

Predominava, por isso, o comércio por grosso,

custos de logística interna e margens do retalho, até à

protagonizado na figura de armazenistas, focado numa

formação do preço no Consumidor final.

gama reduzida de produtos alimentares básicos, onde
os factores críticos de compra eram a acessibilidade

	
  

Fig. 15 – Break down de custo, para um produto importado - Angola

Fonte: Delloite
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À medida que a oferta-procura gradualmente se equilibre

é jovem, urbana e com um poder de compra em ascenção,

e os fluxos de mercadorias estabilizem pela normalização

traduzindo-se estes factos em elementos favoráveis à

dos processos alfandegários, redução dos tempos de

adesão e crescimento aos/desses produtos.

espera nos portos e custos logísticos, irá assistir-se
sem dúvida a uma profunda alteração no retalho e

Para o lançamento com sucesso de novos produtos em

distribuição. O crescimento económico e a emergência

Angola, os empresários devem entender as necessidades

duma classe média mais afluente, informada e móvel,

e desejos não só do segmento mais dominante de

tornam também cada vez mais viáveis os conceitos

consumidores angolanos mais afluentes, os Trendy

modernos de comércio a retalho, onde predomina a

Aspirants, mas também de todos os outros segmentos de

venda de embalagens individuais, o extenso sortido e o

consumidores.

livre serviço.
Com cerca de 23 milhões de moçambicanos, dos
África é um continente diverso e multicultural, e

quais 55% com idades inferiores aos 20 anos e com

como tal, o retalho assume contornos de negócio de

o crescimento do PIB per capita significativo (se bem

proximidade, muito sensível ao contexto local, seja

que partindo de uma Base muito baixa) o mercado

pelas condições da logística, seja pelas preferências e

moçambicano revela-se também com elevado potencial

gostos específicos da população. Identificam-se assim

de introdução de novos produtos. Apesar de os principais

padrões de adaptação e de desenvolvimento específico

segmentos se caracterizarem por consumidores de

do sector em países com maior influência sul-africana

baixos rendimentos, o segmento dominante é o Wannabe

(como Moçambique, Quénia, Tanzânia) onde foram as

Bachelors, considerados bastante curiosos e propensos à

grandes cadeias desse país, como Shoprite, Pick‘n Pay

experimentação de novos bens de consumo embalados,

ou Massmart, a liderar o desenvolvimento do sector

como já se referiu.

da Distribuição, transportando consigo processos
operacionais, organizacionais e competências técnicas

As empresas, neste mercado, não devem procurar

maturados no país de origem e logicamente, muitos dos

satisfazer o ego dos consumidores, mas sim concentrar-

seus fornecedores e produtos (supply chain), para além

se em tamanhos ajustados às suas necessidades e

dos quadros e gestores.

capacidades económicas. Para os moçambicanos com
poucos recursos financeiros, deve apostar-se em

Já em Angola, a tendência é que os players locais,

tamanhos menores e mesmo em SKU’s adaptados

que embora beneficiem também de competências

(peso, número de doses, etc). Em primeiro lugar por

do exterior (Portugal, África do Sul, França Argentina

constituir uma unidade de compra mais económica,

e Brasil) orientem a sua atuação em torno das

que de outro modo não seria comportável adquirir,

necessidades e hábitos específicos das populações

em segundo lugar porque no desconhecimento do

locais, fazendo evoluir o modelo de negócio em

produto, os consumidores poderão assim experimentar

conformidade. Perspectiva-se assim, que o mercado

sem um dispêndio que seja inibidor, uma vez que se

angolano favorecerá os produtos e formatos de retalho

trata de consumidores bastante curiosos e abertos

que souberem evoluir de acordo com esse padrão,

a novos produtos, mas com recursos limitados para

impulsionados também por uma comunicação que vá ao

experimentação.

encontro de um lifestyle e conceito verdadeiramente
angolanos.

Já na aposta por embalagens de maior dimensão (que
tendem a ser mais económicas na sua relação preço/

Com uma população rondar os 24 milhões de pessoas,

quantidade) estas devem conter uma informação

Angola oferece uma grande oportunidade para a

explícita dessa poupança, visto que a maioria das famílias

introdução de novos produtos, uma vez que a população

são numerosas e portanto a compra de embalagens
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familiares pode até ser mais apelativa do que em
mercados mais desenvolvidos, sobretudo nos artigos de
mercearia social.

IV.1 TENDÊNCIAS DAS MARCAS
PRÓPRIAS
Angola enfrenta a problemática de ainda possuir um
tecido produtivo incipiente, obrigando os retalhistas a
recorrer essencialmente a marcas e produtos importados,
ainda assim, as marcas próprias da Distribuição (MDD)
começam a marcar presença e nalguns casos a afirmar-se
mesmo como referência da categoria, evidenciando uma
a tendência nesse sentido.
Em Angola, a marca própria está ainda a dar os seus
primeiros passos, operadores como a Maxi, o Alimenta
Angola e o Deskontão (através da parceira técnica com
a Jerónimo Martins), têm a sua estratégia de marca
própria já definida. Mais recentemente, em 2014, o Kero
introduziu também o seu portfolio de produtos de marca
própria .
João Santos, diretor-geral do Kero, refere que a insígnia
começou com MDD em categorias mais focadas no
alimentar mas que progressivamente chegará a outras
categorias, culminando num momento em que todas as
necessidades dos clientes terão alternativas em marca
própria. A marca própria apresenta um design totalmente
alinhado com os valores e cores do Kero, sendo composta
por produtos do segmento alimentar, perecíveis e não
perecíveis, contabilizando já mais de 150 referências
de produtos. Na extensa oferta de produtos, o Kero
contemplou bens de primeira necessidade, como arroz,
farinha, feijão e azeite, alimentos de preparação rápida,
como rissóis ou croquetes congelados e outros artigos
de confeitaria, como fruta em calda, fermento, doces e
rebuçados.
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Não sendo possível antecipar com precisão a quota
que as marcas próprias poderão atingir em Angola, a
estimativa é para que até 2020 o peso destas poderá
chegar aos 20%, ficando no entanto esse valor, ainda
longe dos atuais 37,7% da Suíça, 29,2% da Espanha,
mas superior ao de África do Sul com uma previsão de
12%.
A questão da confiança, também é apontada por
Susana Correia, referindo que o consumidor angolano
adere facilmente a novidades, e desde que os produtos
correspondam às suas necessidades e expectativas,
a fidelização surge naturalmente. Por isso, “é muito
importante que as marcas próprias transmitam aos
consumidores os valores da insígnia que as desenvolve,
Já a “Dona Xepa” é uma marca própria e exclusiva da
NDAD, Lda. – Nova Distribuidora Alimentar & Diversos.
Uma marca que é líder no segmento de massas angolano,
particularmente com o esparguete e macarrão Dona
Xepa. Há quase duas décadas que a Marca de fantasia
“Dona Xepa” está presente no mercado, oferecendo
produtos de qualidade em diversos segmentos de
confecção de refeições, sendo posicionada pelo
Consumidor como uma marca premium com sabor de
Angola.
A marca própria (MDD) representa uma oportunidade
de crescimento para as insígnias da distribuição
moderna. Susana Correia responsável de pesquisa da
Spicy - agência angolana de publicidade e comunicação,
adianta que esta pode “ser uma estratégia relevante de
posicionamento e de negócio face à concorrência e de
fidelização dos seus consumidores”.
Também Raul Mateus, diretor-geral e administrador
da Pomobel (Sociedade de Comércio, Hotelaria e
Agropecuária, subdividida em Supermercados e Centros
de Distribuição), acredita que “a implementação de uma
marca própria está diretamente relacionada com o factor
confiança do consumidor em relação à qualidade e ao
preço”, admitindo que no prazo de cinco a dez anos, estas
marcas possam atingir “uma quota de 20% no mercado
nacional”.

podendo assumir um posicionamento de preço num
universo de produtos de qualidade ao melhor preço,
como uma alternativa mais barata, e/ou assumir um
posicionamento de valor acrescentado, lançando
inovações no mercado que as marcas industriais ainda
não exploram” basicamente porque as projecções iniciais
de venda não seriam interessantes para estas Marcas.
Na leitura de David Lopes, presidente da divisão
internacional da Daymon Worldwide, “os cidadãos
africanos darão sempre as respostas adequadas às
marcas que retalhistas e distribuidores comercializarem”,
adiantando ainda que “o desenvolvimento de marcas
da distribuição pode acelerar a criação de alianças e
parcerias entre produtores e distribuidores, encorajando
ambos a investir em soluções locais geradoras de
desenvolvimento económico e social”. Isto tudo, “de uma
forma africana”.
Acrescentando que mesmo num país africano
como Angola, “as marcas da distribuição têm de ser
desenvolvidas segundo as melhores práticas de criação
e gestão de marcas existentes no mundo. Para serem
bem-sucedidas, têm de responder às necessidades dos
seus consumidores, mas também às suas aspirações.
Têm de ser verdadeiras. Podem até exprimir tendências
globais, mas os valores da marca têm que envolver
emocionalmente quem as adopta”.
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Por isso sublinha que há três pontos que qualquer

Já do lado do consumidor, o retalhista terá de assumir um

retalhista deve ter em atenção na definição da estratégia

papel de provedor, sendo certo que a marca própria não

para a sua marca própria: “qualidade, competitividade e

pode nem deve ser só preço, mas também qualidade e

logística”.

terá que traduzir e interpretar a cultura local.

Lançar um produto sem qualidade é, de acordo com
David Lopes, “rotulá-lo com um prazo de vida curto e
seguramente contribuir para a criação de uma reputação
negativa para quem o comercializa”.
Já do lado da competitividade, não se tratando
simplesmente de uma discussão entre caro e barato,
“trata-se de conseguir provar que o preço é justo e que a
marca exprime realmente a qualidade que oferece”.
A logística é neste contexto, muito mais do que
o transporte. “É a gestão rigorosa de todos os
seus processos: previsão da procura, produção,
armazenamento e nível de serviço. Um processo que
deverá garantir que os produtos estão disponíveis de
forma consistente e segura no mercado.”
O modelo de desenvolvimento e maturidade que as
marcas próprias em Angola começam a atingir, evidencia
a tendência de que o espaço para as marcas B e C é cada
vez mais reduzido, perdendo terreno para as marcas A,
marcas próprias premium, de nicho e de valor.
Tomando como exemplo a África do Sul, é em categorias
como a bebidas (alcoólicas e não alcoólicas), alimentos
pré-cozinhados e básicos, que se prevê os maiores
crescimentos da despesa média anual. Isto prendese com a construção de Valor e o papel das MDD
na estratégia do próprio Retalho, focando-se em
factores como a integração dos parceiros, fidelidade,
diferenciação e, naturalmente, o preço.
Assim, a realidade mundial face às marcas próprias é
também tema de actualidade em Angola. Dessa forma,
no que diz respeito aos produtores e à indústria há
que realçar o desenvolvimento da indústria local, a
crescente exigência na qualidade e segurança alimentar,
o estabelecimento de parcerias de longo prazo e a gestão
de custos e eficiência logística.
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V. TENDÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO
Nestes mercados as necessidades e preferências

A geração que começa agora a atingir a idade

da classe média, vão-se tornando sofisticadas à

adulta cresceu já com grande exposição ao mundo,

medida que o período de escassez da guerra civil

nomeadamente à internet. São por isso exigentes nas

se torna uma memória distante. A comunicação é

suas experiências de consumo, que superem o que é

uma ferramenta que pode e deve ser utilizada na

oferecido no comércio tradicional e informal. Querem

conquista e fidelização de consumidores, sendo

associar-se a Marcas que comuniquem os seus valores,

também uma forma de diferenciação relativamente à

que se associem aos seus ídolos musicais e desportivos e

oferta do comércio tradicional e informal. Deverão ser

que estejam presentes nas redes sociais da sua eleição.

comunicados mais eficientemente os produtos mais
adequados às necessidades de consumo alimentares
e à disponibilidade financeira de cada segmento de
consumidores.
A comunicação em loja é uma forma de cruzar a
transacção com a experiência de consumo, podendo
ser feito por exemplo, através do ambiente de loja e
da assistência dada por colaboradores, promotores,
etc. São mercados que por natureza procuram alegria
e cor, devendo ser feitos esforços na comunicação e
na divulgação que sugiram experiências de consumo
próximas das culturas locais. Esses esforços devem ser
continuados e acompanhados por atributos, soluções de
conveniência e benefícios para o consumidor.
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De acordo com a Nielsen, as famílias multigeracionais
são mais comuns em Angola do que em outros países
de África Subsariana e passar tempo com a família é
uma atitude dominante. Assim, o marketing baseado
na família criará também um maior impacto nos
consumidores Angolanos.

Os respondentes ao estudo de Mercado produzido pela
Nielsen que vimos citando, também conclui que a opinião
das mulheres é bastante importante nas questões de
consumo de produtos relacionadas com o lar. Os produtos
que façam comunicação em que se inclua a mulher como
tomadora de decisão, beneficiarão dessa realidade.
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V.1 SUPERBRANDS
A Superbrands é uma organização independente

Principalmente os aspectos que traduzam a existência

que avalia as marcas que operam em cada mercado

duma relação de confiança e interacção com os

onde está presente. São distinguidos os produtos ou

consumidores.

serviços de qualidade superior, que ofereçam benefícios
diferenciadores, prestigiando as marcas que considere

A avaliação é feita de acordo com os parâmetros que

excecionais.

estão definidos nos 89 países onde a Superbrands
está presente, como é o caso de Portugal, Angola e

São avaliados uma série de dimensões como a geração

Moçambique, publicando diversos trabalhos de análise

de notoriedade, o cumprimento de promessas,

das várias marcas estudadas. Estas publicações são

a personalidade, princípios e valores da Marca.

distribuídas em todos os países onde está presente.

Para garantir a fiabilidade do apuramento das marcas,
os consumidores constituem uma fase fulcral da
metodologia. O apuramento das marcas resulta de uma
avaliação do consumidor, reconhecendo-as como marcas
de qualidade superior a atuar no mercado e, de uma
avaliação do Conselho Superbrands, constituído por
personalidades respeitadas no meio empresarial e nos
meios comunicação.
Grande parte das marcas quando distinguidas, recorrem
à menção do “selo Superbrands” nos seus produtos,
serviços e campanhas publicitárias.
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Os resultados das Superbrands moçambicanas, em 2013,
distinguiram:
Superbrands Moçambique

	
  

Já em Angola foram distinguidas como Superbrands
Angola
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V.2. TENDÊNCIAS DO
MARKETING E PUBLICIDADE
Em Angola praticamente todos os lares possuem
televisor a cores, tornando-se assim a TV no meio de
comunicação e publicidade mais impactante. As estações
de televisão e rádio que o governo detém são bastante
populares e o futebol é o conteúdo de maior preferência.
Quase todos os habitantes de centros urbanos têm
telemóvel, transformando-se assim numa plataforma
tão transversal quanto a televisão e a rádio. No
entanto, a típica utilização que lhe é dada é apenas
para serviços básicos como, chamadas e mensagens de
texto, limitando assim a sua utilização como meio de
publicidade.
Segundo a Nielsen, 8 em cada 10 chefes de família
possuem estudos, completando o secundário ou
superior, existindo também uma elevada penetração da
imprensa escrita em Angola. Tanto a imprensa escrita
como a online têm em Angola o dobro da penetração face
aos outros países de África Subsariana questionados no
mesmo Estudo.
Fig. 16 - Penetração da imprensa escrita e online em Angola.

Fonte: Nielsen
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A forma mais eficaz de chegar aos angolanos será,

Fig. 19 – Penetração da Internet: nº de utilizadores por 100

em teoria, através de um mix entre televisão, rádio e

habitantes

imprensa escrita. O mais importante é construir lealdade
e através destas construir a notoriedade, culminando na
conquista e retenção de consumidores.
Fig. 17 - Pirâmide etária em Angola 2010-2015.

Fonte: Delloite

Fonte: Delloite

Em Angola o número de subscrições de telemóveis
e utilizadores de internet por 100 habitantes tem
registado um forte aumento, potenciado pela população
mais jovem, visto que mais de metade da população se
encontra abaixo dos 19 anos.
Fig. 18 - Nº de subscrições de telemóveis por 100 habitantes

Em Moçambique, a publicidade feita através da televisão
e pela rádio é a melhor forma de atingir o alcance
máximo neste mercado, uma vez que 9 em cada 10 dos
consumidores inquiridos pela Nielsen utilizam estes
meios de comunicação. Em média, os moçambicanos
assistem televisão duas vezes por dia, o que é mais
frequente do que em qualquer outro país de África
Subsariana. A TVM, estação televisiva estatal, encontrase entre os três principais canais de televisão, enquanto
as estações de rádio governamentais, a RM Desporto e a
Rádio Cidade, são as principais estações de rádio.

Fonte: Delloite

Entre os questionados do estudo que temos vindo a
citar, 93% referem possuir telemóvel, tornando-se
assim este canal numa plataforma com penetração
idêntica à televisão e à rádio, mas que no presente ainda
é essencialmente utilizada para serviços básicos como
mensagens escritas e chamadas. A imprensa escrita
e online tornam-se apenas relevantes em segmentos
mais de dimensão mais reduzia e com mais formação, os
Trendy Aspirants e os Progressive Affluents.
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Para Moçambique, a comunicação eficaz será orientada
para a “família” em formato de “idioma local” (sotaque,
ou mais raramente alguns termos em dialecto) através
da televisão e da rádio, com mensagens curtas e
impactantes, de algum humor e primarismo, criando
fortes ligações com os consumidores, potenciando e
acelerando o crescimento das marcas nestes mercados.

V. 3 RESPOSTA DOS
CONSUMIDORES A ACÇÕES DE
MARKETING
A maneira como os consumidores destes mercados
reagem ao marketing e à publicidade é distinta da
forma de reagir em mercados mais desenvolvidos. Em
Angola e em Moçambique a existência de um televisor
em todas as casas começa a ser uma realidade, factor
que contribui para que a publicidade e a maneira como
é feita sejam mais impactantes. Isto é: a atenção e
a retenção da informação pelo consumidor destes
mercados são superiores, quando comparadas com
países mais desenvolvidos, onde por vezes, a publicidade
é menos credível, não tendo tanta eficácia na influência e
captação de atenção do consumidor.

A “quantidade” de televisão consumida nestes países
é elevadíssima, sobretudo em família, tornando-se por
isso necessário focar e direcionar essa atenção através
do recurso ao “idioma local” (sotaque do país), à alegria
e à cor que caracterizam estas culturas de forma a fazer
o Consumidor sentir-se mais próximo dos produtos
publicitados.
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Grande parte dos estabelecimentos e cadeias de

Outra característica da comunicação nestes países é a

distribuição alimentar não possuem identidade cultural

linguagem utilizada com recurso ao jargão, à “piada fácil”

nacional. Assim, os acordos que o Estado celebrou com

(alguma mal recebida, como no caso registado há 3

os seus parceiros internacionais tendem a influenciar

anos em Moçambique da campanha “Laurentina Preta”

o funcionamento do mercado, moldando o consumidor

produzida pela agência local “GOLO”, que motivou uma

para um comportamento mais standard, mas com uma

queixa do Fórum Mulher e levou à forte contestação

forte componente de identidade cultural local.

social, anulação da campanha e retirada dos materiais) e
ao segundo sentido (dupla interpretação) como pode ser

A tendência é para que exista uma transformação

visto em muitas outras campanhas. A mensagem forte

gradual nesse sentido, indo ao encontro do consumidor

direccionada aos consumidores tenta ir ao encontro da

e da sua identidade cultural, mas “aculturando-o” a

cultura local e características sociais dos destinatários,

padrões de consumo mais standardizados, a partir de

sendo mensagem habitualmente simples e divertida.

mensagens fortes e “formatadas” num modelo cultural
local. O Kero, com a abertura do Kero Gika em Luanda, o
maior hipermercado angolano, fez esforços que denotam
essa evidência, tornando-se previsível essa que seja
uma a tendência na captação de clientes e diferenciação
face ao comércio tradicional e informal, alavancada pela
crescente abertura de novos espaços comercias.
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O estudo Nielsen Why Marketing to Consumers, Not the
Masses, is the Key to Brand Success in Africa mostra
que os consumidores subsarianos são genericamente
influenciados pela Publicidade, ao concluir que 20%
dos consumidores reconhece que a publicidade tem
“uma enorme influência nas escolhas de produtos e
marcas” e 28% afirma que as suas compras “são bastante
influenciadas” pela publicidade.
Fig. 20 - Como a Publicidade influencia a escolha de produtos e
marcas consumidas.

Fonte: Nielsen

Já na resposta a “Como é que as promoções influenciam
as suas escolhas de compra?” 38% dos inquiridos afirma
as promoções os levam a comprar mais, enquanto 49%
afirma comprar o mesmo e apenas 13% se declara
“imune” ás promoções.
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Fig. 21 - Como as Atividades Promocionais Influenciam a escolha
de produtos e marcas consumidas

Fonte: Nielsen

Quando questionados sobre se “A Responsabilidade
Corporativa afecta a sua decisão de compra?” 34%
afirmam que esse facto os leva a comprar mais do que
habitual, 53% se declaram neutros, enquanto apenas
13% se mostra indiferente a estes aspectos.
Fig. 22 - Como a Responsabilidade Social Cooperativa afeta o seu
processo de decisão de compra

Fonte: Nielsen

Portanto, a preocupação com os temas da

O Kero Gika, o maior hipermercado angolano, na festa de

Responsabilidade Social é crescente também em África,

abertura, lançou uma ação de responsabilidade social.

como tendência, à medida que a classe média cresce e vai

Os consumidores foram convidados a participar na maior

possuindo mais informação.

recolha de bens alimentares de Angola. Os produtos
recolhidos ao longo desse dia foram entregues a crianças
do Lar Kuzola, instituição que o Grupo Kero apadrinha e
para a qual doa bens alimentares diariamente.
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VI. POLÍTICAS PÚBLICAS E CANAIS DE
DISTRIBUIÇÃO
Com a abertura do primeiro hipermercado registada
ainda na época colonial em Angola (1973 Jumbo de
Luanda), tem sido aqui e no Maputo onde se tem
registado o maior crescimento do sector da Distribuição,
facto que previsivelmente se manterá.
Espera-se que novas cadeias se instalem nas capitais
destes dois países, enquanto os operadores já existentes
expandam a sua presença para novos centros urbanos, as
chamadas “Províncias”.
Ao longo da década de 2000 foi aumentando a
consciencialização pública da necessidade de formalizar

Nos últimos anos os Governos, angolano e moçambicano,

o comércio alimentar e desenvolver, com a intervenção

têm vindo a realizar iniciativas para dinamizar e

do Estado, as infra-estruturas de suporte, a qual

disciplinar o retalho alimentar, ainda que Moçambique

se materializou em Angola a partir de 2005 com o

o faça de forma muito menos interventiva. O recente

PRESILD - Programa angolano para Reestruturação

lançamento do Programa Angolano de Aquisição

da Rede Integrada de Logística e Distribuição. Apesar

de Produtos Agropecuários (PAPAGRO), que visa

dos resultados díspares, e até negativos, registados

assegurar com regularidade a aquisição de excedentes

nos vários programas, alguns dos quais tiveram

de produção das explorações agrícolas familiares

indubitavelmente a ver com os parceiros escolhidos

angolanas, é exemplo desta tentativa e está -de acordo

(brasileiros), o PRESILD evidenciou a existência de uma

com Alexandre da Costa- a apresentar resultados

procura latente dos consumidores angolanos para uma

satisfatórios.

distribuição organizada, que não estava minimamente
endereçada pela oferta das estruturas de comércio

Garantiu também, que o Executivo angolano vai

existentes à data no país.

continuar a criar instrumentos legais que potenciem
o envolvimento do sector privado na expansão da

O mercado de distribuição regista desde 2010 um

rede comercial, com o objetivo de cobrir o défice de

crescimento acelerado com novos operadores nacionais

abastecimentos existente.

privados a instalarem-se em todo o país, principalmente
em Luanda, desde grandes superfícies, cash’& carry’s, a

A pauta aduaneira é igualmente um instrumento

médias e pequenas superfícies.

de regulação nestes dois países, na medida em que
aumenta a disponibilidade de certos produtos (e dos

O governante Alexandre da Costa, secretário de Estado

parceiros politicamente desejados) para inserção na rede

do Comércio angolano, afirmava que “o Executivo tem

de distribuição alimentar.

vindo nos últimos anos a realizar iniciativas estruturantes
para dinamizar o sector do comércio, nomeadamente

Estes mecanismos permitem, na teoria, um

no retalho alimentar, nas infraestruturas de suporte, na

desenvolvimento sustentável do sector do comércio,

facilitação do sector e no acompanhamento dos novos

e na prática, o desenvolvimento que efectivamente se

operadores”.

verificou... No quadro da expansão da rede, foi projetado
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um conjunto de iniciativas destinadas a criar os alicerces
duma futura “base sustentada de reserva alimentar
estratégica do Estado Angolano”, combater o défice
alimentar, formalizar o comércio informal, dinamizar o
mercado de emprego e aumentar o rendimento médio
per capita.

VI.1. PRINCIPAIS PAÍSES
FORNECEDORES
O comércio do retalho alimentar em Angola é dominado
por produtos portugueses e doutros países membros da
União Europeia, mas também marcam presença diversos
produtos vindos de África do Sul, do Brasil e dos USA.
Nos produtos alimentares, Portugal continua a ser o
parceiro mais importante para as importações angolanas.
Regionalmente, o maior fornecedor é África do Sul.
Podem ser encontrados inúmeros produtos sul-africanos
no retalho alimentar, incluindo frutas e vegetais frescos,
sumos de fruta, alimentos enlatados, condimentos,
bebidas e carne.
Fig. 23 - Principais Países das importações Angolanas de produtos
Agrícolas, Pescas e Florestais. (US$ Milhões)
País

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Portugal

480

643

598

594

863

718

Brasil

397

559

494

487

663

620

Estados
Unidos

110

172

91

189

234

245

África do Sul

142

167

152

157

225

222

Argentina

129

167

145

125

201

159

Fonte: Global Trade Atlas, GTA

O principal parceiro comercial de Moçambique é a África
do Sul, país de destino de 30% das exportações e origem
de 35 % das importações moçambicanas.
Fig. 24 - Balança Importações vs. Exportações Moçambicanas
Milhões de US$
Importações

2008

2009

2010

2011

4008

3764

3564

7556

Exportações

2653

2147

2243

3521

Saldo (fob-cif)

-1355

-1617

-1321

-4035

Cobertura (fob/cif)

66,2

57,0

62,9

46,6

Fonte: Gabinete de Estratégia e Estudos, GEE, a partir de dados de base do FMI,
Direction of Trade Statistics – jul 2012

As relações privilegiadas entre Moçambique e Portugal
no quadro da comunidade de países de expressão
oficial portuguesa e, os progressivos e consistentes
ganhos da economia moçambicana, levam a que (pese
embora o ainda fraco poder de compra da população
e as insuficiências estruturais) este mercado mereça
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VI.2. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO
destaque, ainda que com a devida ressalva no que se

Em Angola, desde a abertura do primeiro hipermercado

refere a produtos alimentares, especialmente, em

Jumbo em 1973, a distribuição evoluiu muito. A loja Jumbo,

bens com elevado valor acrescentado, cujo consumo

a seguir à Independência, tinha na altura grande escassez

permanece incipiente. Também merecedora de atenção é

de produtos, funcionava como loja franca do Estado, só

importância que as autoridades moçambicanas atribuem

aceitando pagamentos em dólares. Existiam também cerca

ao crescimento da agricultura e sua transformação local,

de meia dúzia de supermercados do Estado (“baptizados”

podendo abrir-se aqui oportunidades interessantes para

primeiro de Zambas e depois der Kangurus) que, embora

o investimento português neste setor, gerando assim

bem equipados, apresentavam as prateleiras vazias e

novos negócios de inter-relação entre as duas economias

frequentemente sem produtos, existindo ainda, algumas

e respectivos sectores agro-alimentares.

lojas de bairro semiprivadas de pequena dimensão, alguns
supermercados pertencentes a empresas privadas (de
uso exclusivo) e principalmente, os mercados informais,
como o já extinto Roque Santeiro, à data, o maior mercado
angolano e um dos maiores de África.

Atualmente ainda existe um mercado informal muito
forte, constituído por milhares de vendedores que
transportam pendurados os produtos que vão vendendo
nas ruas e estradas, nos povoados, nos bairros e nas
filas de trânsito e por uma proliferação de minúsculas
lojas de conveniência, geridas por famílias libanesas e
indianas que detêm uma quota de mercado ainda muito
significativa, em Angola e em Moçambique, estes últimos.
Julga-se que o mercado formal, como as pequenas
lojas de bairro, os supermercados e os hipermercados,
represente ainda só cerca de 20% do consumo,
enquanto o mercado informal, constituído por
vendedores de rua e mercados a céu aberto, represente
os 80% remanescentes, ou mesmo mais, no caso de
Moçambique.
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É esperado que mercado formal, nos eus vários

A necessidade de importações e o desequilíbrio oferta-

formatos, cresça significativamente nos próximos anos,

procura resultam em preços elevados, comparativamente

contribuindo para isso o comércio organizado cujo nível

com outros mercados africanos. Luanda é uma das

de qualidade e variedade de oferta se irá intensificar.

cidades mais caras do mundo e os produtos alimentares

Em Angola, destaca-se a insígnia sul-africana de

refletem esta realidade.

hipermercados SHOPRITE, a insígnia angolana de
pequenos supermercados de bairro MURTAL, os

A variedade de produtos disponíveis nas prateleiras

hipermercados de grande dimensão (9000 m2) com a

é ainda um pouco limitada quando comparada com

insígnia KERO, de capitais angolanos mas gerido por uma

mercados mais desenvolvidos, mas recorde-se que há

equipa portuguesa, as duas grandes lojas de insígnia

apenas alguns anos, a oferta e variedade de produtos

MAXI, em formato Cash & Carry, mas abertas a todo o tipo

era extremamente escassa. Ainda assim, já se consegue

de clientes quer profissionais quer consumidores finais

encontrar quase de tudo numa ida ao hipermercado e

e, a cadeia de supermercados qualitativos denominada

a tendência vai no sentido da ampliação de portefólio,

“Casa dos Frescos”, com uma qualidade de oferta

tanto nas grandes superfícies como nas de menor

maioritariamente constituída por produtos portugueses,

dimensão, potenciado pela expansão das grandes

transportados duas vezes por semana por meios aéreos.

cadeias e pelo aumento da procura que começa a
suportar essa oferta.

Os principais players são:
A falta de variedade leva a crer que possa ser também
Fig. 33 - Quota de Mercado dos Principais Supermercados em Angola.

um resultado da escassez de grandes importadores,

Principais Supermercados em Angola

Quota de Mercado

estimando-se que em Angola sejam cerca de 20,

Kero Hipermercados

40%

incluindo os grandes retalhistas, o Kero, o Shoprite, o

Alimenta Angola (Cash & Carry)

20%

Jumbo, o Maxi Cash & Carry e o Cabire.

Maxi Supermercados

10%

Mega (Cash & Carry)

10%

Na maioria dos países da África Subsariana, a distribuição

Outros (incluindo Nosso Super)

20%

moderna é liderada por grandes cadeias sul-africanas.

Fonte:The Angolan Agro-Industry

O mercado angolano está receptivo a novas aberturas,
mas o Governo exerce controlo sobre os retalhistas
através do licenciamento, da obrigação de promoção de
parcerias com angolanos nas novas cadeias de retalho, ou
mesmo através da propriedade integral da cadeia, como
por exemplo a KERO (do empresário Manuel Vicente) ou
do NOSSO SUPER/POUPAMAIS, resultado do já citado
programa público PRESILD, agora em segundo fôlego
e com novas parcerias, em que o Estado Angolano terá
investido mais de 750 milhões de dólares.
Quase 90% de todos os produtos alimentares presentes
nas lojas, nos restaurantes e hotéis são importados,
acentuando-se a importância e o papel central dos
importadores, no fluxo de bens presentes no mercado.
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Fig. 25 - Principais Players em África

Fonte: Delloite

Na figura acima podem-se identificar os grandes players
da Distribuição a operar em Moçambique, sendo que
o Massmart conta com 15 lojas e o Shoprite com 10. É
também notória a importância das cadeias Sul-africanas
nos países vizinhos.
Fig. 26 - Origem dos Principais Players em África

Fonte: Delloite
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Com o surgimento e crescimento dos playeres locais,
a tendência é para que sejam estes a dominar a
distribuição moderna em Angola no médio prazo,
enquanto em Moçambique a tendência é para que
continuem a liderar as cadeias sul-africanas, devido
principalmente ao factor de proximidade.
Espera-se que as novas cadeias de distribuição se
instalem primordialmente nas capitais (Luanda, Maputo),
enquanto os operadores já existentes expandam a sua
actividade e presença para novos centros urbanos.
Fig. 27 - Localização das principais cadeias de Retalho Alimentar

	
  

Fonte: Delloite

Luanda ainda oferece muitas oportunidades para

Já para as regiões rurais situadas fora dos maiores

os operadores e cadeias já instaladas, com muitas

centros urbanos, tanto em Angola como em Moçambique,

localizações interessantes e novas centralidades

as redes de distribuição formal não deverão ter ainda

carentes de superfícies comerciais, como por exemplo as

business core para as servir. Os custos de contexto são

zonas de Cazenga, Sambizanga, Rangel, a Baía de Luanda

demasiado elevados e os proveitos potenciais muito

e Ilha do Cabo.

débeis, em resultado da dispersão da população e baixo
nível de rendimentos. Nestas áreas populacionais as

Espera-se portanto que centros populacionais

soluções deverão ser outras, passando por pequenos

luandenses com densidade e dimensão, ainda não

operadores locais com o apoio financeiro ou logístico dos

servidos de estruturas de comércio organizado,

Governos provinciais, a exemplo do que já hoje acontece.

sejam alvo de planos de expansão por parte das redes
retalhistas e grossistas presentes, e mesmo por novas
redes que entretanto deverão chegar ao Mercado.
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VI.3. HISTÓRICO DE ABERTURA
DE HIPERMERCADOS EM
ANGOLA
1973
1996
2003
2005
2006
2007
2007
2008
2009 2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013
2013

Abertura do 1º Hipermercado em Luanda.
Abertura da 1ª loja de formato Cash&Carry – Maxi.
Abertura do Maxi Porto Amboim.
Criação do PRESILD pelo Governo Angolano com o objetivo de assegurar o fornecimento
de bens básicos à população.
Abertura da 1ª loja da Casa dos Frescos.
Abertura de 31 lojas do projeto PRESILD - Nosso Super.
Abertura do Maxi.
Abertura do 1º espaço comercial Poupa Lá em Morro Bento.
Abertura de novos Cash & Carry:
- Mega.
- Alimenta Angola.
Abertura do 1º hipermercado nacional, o Kero.
Abertura do Bom Preço (Maxi) na Samba.
Abertura do Kero Super Cajueiro.
Encerramento das lojas Nosso Super e Poupa Lá.
Abertura 2 Supers Kero em Luanda e 1 Híper no Kilamba.
Abertura 3 Lojas Maxi no Cazenga, Zango e Mulemba.
Reabertura das 29 lojas Nosso Super sob nova gestão.
Abertura do Híper Kero no Lobito.
Abertura do Híper Kero em Viana.
Abertura da 30ª loja do Nosso Super em Belas.
Abertura da 1ª loja do Deskontão (C&C).
Abertura da Maxi no Cacuaco.
Abertura do Híper Kero no Cacuaco.
Abertura da Maxi Rocha Pinto (Luanda).
Abertura do Híper Kero em Talatona.
Abertura da 31ª loja do Nosso Super em Viana

51

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

VI.4. EVOLUÇÃO DO RETALHO
ALIMENTAR
Planos de expansão das cadeias
existentes em Angola.
»» KERO – Abertura de 3 Lojas em 2014
»» NOSSO SUPER – Abertura de lojas em negócios
diferenciados
»» MAXI – Abertura de 3 Lojas em 2014
»» POUPALÁ – Abertura de 5 Lojas em Cabinda em 2014,
uma no Bié e outra em Luanda Sul.

Um exemplo deste processo é a rede de comércio
integrado “Bem Me Quer” criada em Angola pelo
Mega - Cash & Carry, onde pequenos comerciantes
são integrados numa rede exclusiva de distribuição
por contrapartida de um investimento inicial no
visual da loja equipamentos, sistemas e materiais de
merchandising. As lojas “Bem Me Quer”, baseadas neste
modelo de negócio continuam a proliferar, consistindo
na remodelação das lojas, equipando-as com tecnologia,
mobiliário e decoração adequadas ao negócio. As lojas

Novas entradas de Cadeias
Internacionais em Angola.

“Bem Me Quer” beneficiam da logística e sortido de
produtos exclusivos do Mega - Cash & Carry, adquiridos
com condições comerciais preferenciais, com um serviço

»» SPAR - 2014

de entregas eficiente e uma equipa de especialistas

»» CONTINENTE – 2015 (previsto)

em merchandising que garante um aconselhamento

»» WALMART – 2015 (previsto)

adequado aos parceiros associados.

»» MASSMART – 2015 (previsto)
A oferta de retalho especializado também será
Em termos de formatos e conceito, a evolução vai no

potenciada pela abertura de novos centros comerciais e

sentido da sofisticação do comércio local, com abertura

retail parks previstos para 2014-2016, sendo esperado

ou reconversão de lojas de proximidade dentro dos

um total de 33 novos espaços com uma área total de

bairros e surgimento e crescimento de projetos baseados

venda de 510 mil m2.

em modelos de negócio de confiança e entreajuda aos
empresários.
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Estas dinâmicas, terão na abertura de centros comerciais
um forte impulso. Até ao final de 2014 estavam previstos,
em Angola, mais 10 novos espaços comerciais que
correspondem a 100 mil m2 de Área Bruta Locável (ABL),
enquanto que, até 2016, as previsões apontam para 23
novos espaços com mais de 410 mil m2 de ABL.
Fig. 28 - Abertura de Centros Comerciais em Angola

Fonte: Delloite

	
  

Mas uma questão que não pode ser ignorada é a
resiliência do comércio informal. Em todos os países,
mesmo nos mais desenvolvidos, persiste alguma forma
de comércio informal, seja na figura de mercados, de
feiras, ou actividades comerciais de cariz doméstico.
O importante é que este vector não se assuma como o
principal canal de abastecimento de bens alimentares
à população, uma vez que não garante os requisitos
de higiene e segurança alimentar necessários, e
vá paulatinamente dando lugar a outras formas de
distribuição. A incerteza será a do ritmo a que essa
transferência se vai processar.
Os factores de inércia desta evolução são
essencialmente a escassez de infra-estruturas, as
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dificuldades de financiamento local e a morosidade

Os operadores de retalho nestes mercados dependem

e incerteza de processos. A estes, somam-se outros

muito ainda das importações de produtos tendo por isso,

factores específicos do sector retalhista, como

a responsabilidade e necessidade acrescida de actuar

a escassez e custo de localizações ajustadas ao

como factor de desenvolvimento da produção local

desenvolvimento de espaços comerciais modernos, e a

através da partilha de investimentos e transmissão de

escassez de recursos humanos em quantidade suficiente

competências.

e com as competências adequadas, ambos fortemente
inibidores á expansão. Este último é verdadeiramente

Embora a tendência seja a de que as produções

um dos de mais difícil resolução, visto que o retalho não

nacionais se vão desenvolvendo, não basta a actuação

é tradicionalmente um dos sectores que liberte margens

dos retalhistas, nem o simples aumento da tributação

relevantes disponíveis à remuneração de colaboradores,

sobre produtos importados para solucionar o problema.

mas é um dos que maior produtividade e especialização

Terá de existir uma maior mobilização de recursos,

exige.

desenvolvimento e investimento em infraestruturas,
competências locais, incentivos e linhas de

Assim os maiores desafios do setor prendem-se com

financiamento.

a melhoria da eficiência e fiabilidade das cadeias de
abastecimento, com a diminuição da dependência de

Em Angola, a regulamentação alfandegária gera

importações através da promoção da produção nacional e

ineficiência processual e aumento dos lead times de

com o desenvolvimento e qualificação do capital humano

abastecimento, muito acima de outros países de África.

local.
Fig. 29 - Comparação dos Lead Times necessários nas importações.

	
  

Fonte: Delloite

Também por isso é necessário investir na produção
nacional como factor favorável ao desenvolvimento do
sector retalhista.
Ao nível de supply chain é também expectável o
surgimento de novos operadores com uma oferta
logística mais evoluída, com melhor desempenho e
qualidade.
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VI.5. TENDÊNCIAS DO CANAL
HORECA
O setor da hotelaria e turismo apresenta-se como
um dos mais promissores das economias de Angola
e Moçambique, mas simultaneamente um dos mais
depauperados, com um parque hoteleiro a necessitar de
remodelação, modernização e/ou reconstrução.

Angola iniciou já um processo de reabilitação e
construção de infraestruturas turísticas e hoteleiras,
verificando-se uma tendência de crescimento do sector,
criando novas necessidades de abastecimento alimentar.
Fig. 30 - Nº de Unidades Hoteleiras

	
  

Fonte: Boletim Estatístico do Ministério da Hotelaria e Turismo de Angola, 2009.
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Luanda possui 1.130 unidades hoteleiras, seguida de
Huíla com 585 e de Benguela com 311. Porém, a tipologia
da rede hoteleira é principalmente constituída por
restauração, e alguns escassos Hotéis e Pensões e, com
menor incidência, Aldeamentos, Complexos e Conjuntos
turísticos (resorts).
Fig. 31 - Tipologia das Unidades Hoteleiras (unidades)

Fonte: Boletim Estatistico do Ministério da Hotelaria e Turismo de Angola, 2009.

	
  

Cabe salientar, que apesar dos fortes investimentos
públicos realizados em Angola nos últimos dez anos, a
oferta de infraestruturas básicas é limitada, o acesso
a água e eletricidade com assinaláveis deficiências e a
rede de transportes não assegura ainda a circulação de
produtos e pessoas no país de forma satisfatória.
Também como condicionantes ao aproveitamento
das potencialidades do sector, existem as deficiências
importantes ao nível da saúde pública e limitações de
acesso e circulação de turistas, que não permitirão
a constituição de uma oferta que se constitua como
Destino, ou Produto Turístico relevante, num futuro
próximo.
O desenvolvimento do sector hoteleiro, tanto em Angola
como em Moçambique, alcançará níveis modestos no
horizonte de médio prazo, quer em termos de dimensão
quer da capacidade de geração de negócios a jusante,
nomeadamente volumes que se possam considerar
significativos ao nível do consumo de produtos
alimentares.
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VI.6. TENDÊNCIAS DA
PRODUÇÃO LOCAL
Sendo a distribuição e o consumo ainda maioritariamente
abastecidos pelas importações, a tendência da produção
interna é o incremento do cultivo e processamento de
alimentos, existindo esforços estatais e apoios nesse
sentido.
O secretário de Estado da Indústria de Angola, Kiala
Gabriel, em declarações à Angop, reconheceu que o
contexto de paz do país tem facilitado a cooperação
entre investidores nacionais e estrangeiros na criação de
capacidades produtivas.
“Hoje, os empresários angolanos e estrangeiros já
assistem ao desenvolvimento dos seus projetos com
tranquilidade, isto em função da estabilidade política,
social e económica do país”.
O secretário de Estado menciona as facilidades
proporcionadas pela paz no processo de escoamento
de produtos pelo país. Porém apesar destas vantagens,
Kiala Gabriel reconhece que há ainda muito trabalho pela
frente.

Deu também a conhecer que o Ministério iniciou um
estudo para a criação de um Cluster Agroindustrial na

Os 12 anos de paz também foram frutíferos para o sector

província do Bengo e do sistema integrado de informação

da indústria, conforme referiu. Segundo o secretário de

do Ministério da Indústria. A implementação do Cluster,

Estado, a produção de bebidas (águas e cervejas) e a

esclareceu, contribuirá para a geração de empregos e

construção constituem exemplos deste proveito.

ajudará à diversificação da economia nacional em bases
sustentáveis.

O Ministério da Indústria vai continuar a implementar
o Programa de Industrialização e Fomento da Pequena

O Vice-presidente da União das Associações e

Indústria no Meio Rural, referiu a ministra da Indústria,

Cooperativas Agropecuárias de Angola (Unaca), Manuel

Bernarda Gonçalves Martins, na abertura do primeiro

António, no município de Cambambe, província do Cuanza

Conselho Consultivo do Ministério da Indústria que

Norte, considera necessário que se criem indústrias

decorreu no Caxito.

transformadoras para absorver a produção agrícola da
circunscrição. Em declarações à Angop, apontou a criação

A governante considerou positivas as ações realizadas

de uma indústria de base agroalimentar como a solução

até agora, tendo destacado a importância do Programa

para os problemas de escoamento dos produtos do

Nacional de Desenvolvimento que define objetivos

campo.

claros para a promoção do desenvolvimento do sector da
indústria transformadora do país.
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VI.7. PROBLEMAS E DESAFIOS
O interior destes países apresentam ainda grandes
desafios, principalmente o combate ao comércio
informal, a melhoria das capacidades de abastecimento,
a logística, a produção nacional e mão-de-obra.
Além disso, os lead times e documentos necessários para
a importação são outros dos handicaps, verificando-se
que Angola ultrapassa largamente a Nigéria e África do
“Os camponeses e fazendeiros locais estão empenhados
em desbravar a terra para a produção agrícola, mas
encontram dificuldades no escoamento dos produtos
do campo para os principais centros de consumo, por
incapacidade dos mercados em absorver o conjunto da
produção, ou por falta de transporte”, referiu.
Salientou que até ao momento os camponeses
comercializam os seus produtos nos mercados informais
de Luanda e no único posto do Papagro, instalado
na localidade de Cassoalala, não satisfazendo as
necessidades de escoamento dos produtos. Este facto
reforça a necessidade de criação de processadoras de
produtos do campo.
Apesar de tudo, os índices de produção local, embora
em crescimento, são ainda muito débeis e reflectem
todos os problemas duma agricultura mal equipada,
descapitalizada, sem competências técnicas e
fortemente afectada pela ausência de infra-estruturas e
duma logística adequada.

Sul. Isso mesmo reflete-se no custo do produto desde o
preço à saída da fábrica até à saída do porto, partindo-se
de uma base de 100 o preço final poderá chegar aos 216.
Na qualidade e no desenvolvimento das infraestruturas
tais como estradas, portos, linhas férreas e
infraestruturas de informação, o PND 2013-2017
contempla já diversas iniciativas de desenvolvimento
de infraestruturas e instrumentos de apoio às redes
logísticas.
Existe a necessidade de maior eficiência, prontidão e
regulamentação dos processos alfandegários, havendo
ainda muito espaço para a melhoria no setor e ganhos
de eficiência nos processos alfandegários através da
implementação de ferramentas de gestão.
É portanto necessário, para quem deseja investir e entrar
nestes países, estudar bem o mercado, passando lá o
tempo necessário para o efeito. Identificar e qualificar
bem as oportunidades, conhecer os riscos e incorporá-los
no plano de entrada.
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VII. ANÁLISES DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA: AZEITE
VII. 1. TENDÊNCIAS DOS FORNECEDORES
Angola ocupa o 4º lugar como importador (em valor) de azeite de Portugal,
com 4,6% do total exportado, e uma taxa de crescimento média de 20,8%
no período 2009- 2013. Prevê-se que este crescimento se mantenha nos
próximos anos, pela abertura de novos pontos de venda e aumento da classe
média e rendimento disponível.
Fig. 35 - Azeite importado por Angola, em valor (milhares de €)
Imported
value in 2009

Imported
value in 2010

Imported
value in 2011

Imported
value in 2012

Imported
value in 2013

Olive oil and its fractions refined but not
chemically modified

5138

5009

7605

9926

12659

Olive oil, virgin

3040

2322

2527

3452

3581

Code

Product label

'150990
'150910
Fonte: Intracen

Com menor relevância em valor mas ainda no top
10, (figura seguinte) encontram-se Cabo Verde e
Moçambique, com valores de importação muito
semelhantes entre si, e com taxas de crescimento anual
ainda mais relevantes, de 45,6% para Cabo Verde e de
30,4% para Moçambique.
Fig. 34 - Exportações de Azeite de Portugal

	
  

Fonte: Aicep
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Este aumento de importações regista-se tanto para o
caso do azeite virgem como para o refinado.
No caso de Moçambique a tendência de crescimento
é semelhante, apesar do país apresentar valores de
importação de cerca de 1/6 dos de Angola.
Fig. 36 – Importação de Azeite, Moçambique, em valor (milhares de €)
Imported
value in 2009

Imported
value in 2010

Imported
value in 2011

Imported
value in 2012

Imported
value in 2013

Olive oil and its fractions refined but not
chemically modified

382

407

540

1108

1351

Olive oil, virgin

149

194

413

360

827

Code

Product label

'150990
'150910

Fonte: Intracen

Portugal continua a ser o fornecedor preferencial destes
mercados. A facilidade do idioma, as relações económicas
existentes e o conhecimento dos produtos contribuem
bastante para esse facto.
Fig. 37 - Principais países fornecedores de Angola categoria Azeite,
em valor (milhares de €)
Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

Total

8177

7330

10132

13378

16243

Portugal

7779

7117

9811

13123

15821

67

107

75

67

143

0

0

0

0

108

Italy
Turkey
Spain

125

45

72

92

59

Netherlands

7

4

25

28

33

South Africa

16

14

14

14

32

Fonte: Intracen

A tabela regista outros fornecedores, como é o caso de
Espanha e Itália. Em Moçambique a quota relativa de
Itália tem crescido e é já relevante. A Turquia começa
também a perfilar-se como fornecedor, ainda assim
Portugal continua a ser o líder, com previsão de que esta
posição se mantenha nos próximos anos.
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Fig. 38 - Principais países fornecedores de Moçambique categoria
Azeite, em valor (milhares de €)
Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

World

531

602

953

1468

2179

Portugal

462

541

722

1197

1772

Italy

5

5

36

161

238

Spain

6

5

4

33

63

Turkey

0

0

0

1

53

45

40

49

64

47

Brazil

0

0

0

0

2

France

0

0

1

0

2

South Africa

Fonte: Intracen

A Sovena, um dos líderes mundiais de azeite, afirma
estar a preparar um projecto industrial para “voltar a ter
operação industrial em Angola”, segundo disse à agência
Lusa o presidente executivo da empresa, António
Simões, encontrando-se à espera de autorização por
parte das autoridades competentes.

Na primeira fase de desenvolvimento, o projecto da
SOVENA prevê a instalação de uma fábrica destinada ao
embalamento de óleos, investimento de 8 a 10 milhões
de euros, que “será significativamente maior” se for
implementado todo o projeto.
“Nos últimos anos temos andado à procura de
consumidores e de matéria-prima e toda a nossa
estratégia gira à volta disso. …estamos a pensar
reequacionar a nossa presença em África, em Angola em
particular, passando de mercado de exportação para um
mercado base”, declarou António Simões.
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VII.2. TENDÊNCIAS DO
CONSUMIDOR
A cozinha angolana mantém influências da cozinha
portuguesa, da cozinha tradicional africana e mais
recentemente da cozinha brasileira.
Angola possui um segmento afluente de consumidores
expatriados, empresários e quadros médios ou de topo
dos sectores público e privado angolano. Este segmento
é efectivamente o grande mercado actual, na categoria
de azeite, das cadeias de distribuição presentes no país e
encontra-se fortemente concentrado em Luanda.
Regista-se uma tendência de aumento no nível das
importações, no consumo e nas vendas. Este aumento da
procura, é acompanhado pelo lado da oferta, no aumento
dos pontos de venda do retalho alimentar, facto que tem
contribuído fortemente para o crescimento da categoria.

	
  

Segundo Sérgio Nunes, responsável de compras da

Os consumidores angolanos actuais não revelam

cadeia Kero, “a procura de azeite por parte do consumidor

lealdade a marcas, nem preferências por azeites

angolano está a ter um crescimento anual, no grande

distintivos, de nichos ou gourmet. O consumidor médio

retalho alimentar, da ordem dos 40%”, sublinhando que

ainda não reconhece as características e qualidades

este valor se deve em grande parte à disponibilidade do

de um azeite, tanto ao nível de sabor como no reflexo

azeite em novos pontos de venda, fazendo aumentar

na saúde. Quando adquirem azeite, os consumidores

o número de novos consumidores e as quantidades de

elegem o preço como principal factor de compra. As

compra individuais.

marcas próprias da distribuição já são líderes de vendas
de azeite em distintas cadeias (como a Kero). A par

Outro entrevistado para este trabalho foi Nehme

da procura por marcas da distribuição, o produto mais

Mhanna, Product Research & Development da Rayan

vendido da categoria é o “Tempero Português”, uma

Investment Lda., um dos maiores distribuidores

mistura de azeite e óleos refinados (não azeite) admitida

de produtos alimentares em Angola, de capital

pela legislação angolana, com um preço acessível e

maioritariamente Libanês, com grande penetração no

qualidade inferior face aos azeites.

mercado informal e detentor de várias marcas próprias
na grande distribuição. Nehme Mhanna aponta um

Ao contrário de outros mercados, o mind share do

crescimento anual global da procura de azeite de 5%,

consumidor angolano não atribui ao azeite de oliva a

alavancado sobretudo por azeite refinado e pelas venda

qualidade de óleo-gordura de eleição. O óleo-gordura

do mercado informal. Conclui que o “azeite normal” é o

preferido é o óleo de palma, localmente chamado

mais vendido tanto no mercado tradicional como nos

azeite de dendê, que é o ingrediente fundamental na

supermercados e que o extra virgem, apresenta ainda um

preparação das suas receitas típicas e da cozinha do dia-

nível de preços são demasiado elevado, fora do alcance

a-dia.

do mass consumo, mesmo entre a classe média.
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Muamba de galinha e feijão de óleo de palma respetivamente.

O azeite de palma é muito popular na cozinha angolana,
e noutras cozinhas tropicais, como no Brasil. É o óleogordura mais consumido no mundo e utilizado na
preparação da muamba de galinha, carne seca ou peixe, e
em pratos de feijão.
Outro entrevistado para este trabalho, o Dr. Luís Santana,
Director de Compras da cadeia Shoprite (Angola),
apesar de não adiantar valores de crescimento, diz
que o consumidor das suas lojas procura mais o azeite
virgem extra e o azeite virgem em detrimento de outras
categorias (tradicional e refinados). Reafirmado essa
tendência, o Dr. Domingos Francisco, Director Comercial
da cadeia angolana Jumbo afirma, que “a procura por
parte do consumidor se mantém estável nas suas lojas”,
mas que o azeite virgem extra “começa a ter bastante
saída”, indiciando o crescimento dos produtos de maior
valor acrescentado da categoria, referindo, ainda assim,
que o azeite de oliva em Angola se utiliza sobretudo no
tempero de saladas. Facto este também confirmado por
Nehme Mhanna (Rayan Investment Lda.), ao afirmar
que “aqui o azeite é usado essencialmente em saladas,
poucas pessoas cozinham com azeite (….) não estão
preocupados com a saúde.”
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VII.3. TENDÊNCIAS DO PRODUTO
Ao contrário do que no acontecia passado em Angola, atualmente a oferta
e o sortido do azeite disponível no mercado é hoje em dia bastante extensa.
Podem ser encontradas nas prateleiras dos supermercados angolanos as
principais marcas portuguesas, ainda que a preços altamente inflacionados.
Como se afirmou, o preço é o factor que mais pesa na
compra deste produto e o consumidor massivo (mass
consumer) não tendo conhecimento profundo sobre
azeites de oliva, prefere soluções mais económicas
de misturas óleo-azeite, como o caso do “Tempero
Português”, produzido pela Azeol, Sociedade de Azeites
e Óleos da Estremadura, Lda (Torres Vedras, Portugal)
de qualidade inferior aos azeites virgem e virgem extra.
Outro produto pertencente à Azeol e mencionado por
Domingos Francisco (Jumbo) é, o azeite Camponês. No
Jumbo, o azeite “Camponês” e o azeite “Gallo” são os
produtos mais procurados.

	
  

Quanto ao tipo de embalagem, a preferência recai em
embalagens de 0,75 e de 1 litro, pet e vidro, alertando
que essa característica não é relevante “todos se
vendem”, existindo também procura por embalagens de
maior capacidade, como as de 5 litros.
Nehme Mhanna (Rayan Investment) diz que existem já
muitos produtos (azeite) no mercado, mas “apenas dois
best sellers”, o Camponês para o mercado informal e o
Gallo para o mercado formal.
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Para Luís Santana (Shoprite, Angola), os produtos
mais procurados são o “Gallo” e o “Oliveira da Serra” do
grupo Sovena. Destacando que os produtos de origem
portuguesa são sempre os mais procurados, aliás
corroborado por todos os entrevistados, refere ainda,
que apesar do preço ser um fator preponderante os
consumidores procuram uma qualidade percebida que
considerem ajustada ao preço que pagam.

O preço médio do azeite em Angola varia normalmente

alimentares azeites de “qualidade superior”, incluindo

entre os $5 USD e os $7 USD (515 Kz a 724 Kz, €4,20 a

premium/gourmet, embora com preços elevados. Nestes

€5,02) por garrafa de 0,75 l, e as marcas de distribuição

casos o preço pode atingir até três vezes mais o preço da

tendem a ser líderes de mercado (na distribuição

marca da distribuição.

organizada), como é o caso da cadeia Kero, pois são mais
económicos do que os azeites de marca do fabricante.
Podem já encontrar-se nas prateleiras das lojas
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Este tipo de azeites é procurado apenas por uma
franja de consumidores angolanos e por comunidades
de expatriados (como é o caso da portuguesa e da
espanhola), esperando-se que com o crescimento destas
comunidades, o aumento do consumo deste segmento
aumente.

VII. 4. TENDÊNCIAS DE
COMUNICAÇÃO
Segundo Sérgio Nunes (do Kero), no segmento de
azeites não existe fidelização à marca por parte do
consumidor angolano, este coloca o preço à frente de
qualquer outro tipo de atributo, no entanto, como alerta
Luís Santana (Shoprite), como as compras alimentares
refletem uma enorme fatia dos orçamentos familiares,
a relação qualidade-preço tem de ser efectiva, ou seja,
os consumidores podem procurar produtos com base no
preço, mas uma qualidade mínima tem que estar sempre
presente e não pode defraudar espectativas.

Como o consumidor africano é mais receptivo a
campanhas no ponto de venda e nos meios de
comunicação do que o consumidor de países mais
desenvolvidos, quando as marcas desenvolvem
campanhas, os resultados são visíveis e “a resposta é
mais imediata”, segundo Sérgio Nunes, (Kero).
Tratando-se de alimentos destinados à cozinha, em que
as mulheres são maioritariamente as responsáveis da
compra, a publicidade dirigida a este grupo, retractando67
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as como tomadores de decisão, merece a atenção do
consumidor, pois a opinião das mulheres é determinante
nas decisões relacionadas com despesas do lar.

As marcas e os produtos portugueses beneficiam de

portugueses para estes consumidores, é sinónimo de

grande notoriedade nestes mercados que outras, num

qualidade e confiança. Como de resto afirma Domingos

curto prazo não conseguirão. A notoriedade dos azeites

Francisco (Jumbo), “as marcas reconhecidas pelo
consumidor e que este considera como sendo marcas que
inspiram qualidade, são as marcas portuguesas que se
encontram há mais tempo no mercado”.
À medida que o consumidor aumenta o seu poder
aquisitivo, espera-se que comece a experimentar novas
marcas e novas variedades azeite, sendo importante
que as marcas garantam a sua presença no mercado e
estejam atentas às oportunidades de lançamento de
novos produtos.
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VIII. ANÁLISES DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA: MOLHOS E CONDIMENTOS
VIII.1. TENDÊNCIAS DOS
FORNECEDORES
Portugal é o principal fornecedor de Angola de
condimentos e molhos, mas as importações com origem
em Portugal, por valor aproximado de 10 milhões de
€, têm vindo a diminuir. Já Moçambique tem, na sua
globalidade aumentado o consumo e as importações,
tendo como principal país fornecedor a África do Sul.
39 - Importações de Condimentos de Angola, origem Portugal

2012

2013

Tons

1000
EUR

Tons

1000
EUR

Var. %

NC

PRINCIPAIS MERCADORIAS

904

Pimenta, pimentos, secos ou triturados ou em pó

65

693

36

477

-31,21

905

Baunilha

0

7

0

3

-59,87

907

Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)

1

17

0

13

-23,82

908

Noz-moscada, macis, amomos, cardamomos

3

82

2

48

-40,8

0909

Sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho/alcaravia; bagas de zimbro

3,47

43,28

2,83

30,79

-28,88

0910

Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias

106,91

1132,06

64,13

544,34

-51,92

2103

Prepar. p/ molhos e molhos; condimentos e temperos compostos; mostardas, etc.

1298,18

3404,51

1331,15

2104

Preparações p/ caldos/sopas; caldos/sopas preparados; prep alimentícias, etc

619

4.268

386

2.633

-38,31

2209

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético

6.076

2.324

6.492

2.703

16,30

-8,99

Face ao periodo homólogo, Angola teve uma variação
negativa e nalguns casos mesmo, bastante significativa,
nas importações com origem Portugal. Registaram-se
quebras de 51,92% (2013/2012) nas compras a Portugal
de gengibre, açafrão, tomilho, louro, caril entre outras
especiarias. Esta diminuição estende-se também a quase
todos os molhos e condimentos à excepção dos vinagres
e seus sucedâneos, que registaram variação positiva
de 16,30% de 2012 para 2013. Também de referir
é a diminuição das preparações para caldos e sopas,
registando quebras de 38,31%.
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Fig. 40 - Importações de Condimentos de Moçambique origem Portugal

2012

2013

Tons

1000
EUR

Tons

1000
EUR

Var. %

NC

PRINCIPAIS MERCADORIAS

0904

Pimenta, pimentos, secos ou triturados ou em pó

1

18

4

37

108,16

0905

Baunilha

0

0

0

1

33,18

0906

Canela e flores de caneleira

1

10

2

12

23,16

0907

Cravo-da-índia (frutos, flores e pedúnculos)

0

2

0

1

-34,05

0908

Noz-moscada, macis, amomos, cardamomos

0

3

0

5

50,55

0909

Sementes de anis, badiana, funcho, coentro, cominho/alcaravia; bagas de zimbro

0

2

1

7

223,12

0910

Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias

4

43

6

47

9,46

2103

Prepar. p/ molhos e molhos; condimentos e temperos compostos; mostardas, etc.

92

144

183

293

103,27

2104

Preparações p/ caldos/sopas; caldos/sopas preparados; prep alimentícias, etc

19

96

35

216

125,06

2209

Vinagres e seus sucedâneos obtidos a partir do ácido acético

131

85

227

144

70,44

No caso de Moçambique, as importações de condimentos

grande impacto na variância, contudo são reveladores

e molhos oriundos de Portugal registaram um valor

da tendência e do espaço para crescimento que este

modesto quando comparado com Angola (cerca de 800

mercado apresenta.

mil euros) e por este facto registam subidas relativas
acentuadas de 2012 para 2013. A categoria que

Na análise global das importações deste código pautal,

registou a subida mais acentuada foi a das sementes

verifica-se que as importações angolanas registaram

de anís, badiana, funcho, coentro, cominho/alcaravia,

uma diminuição generalizada, e não apenas nas

bagas de zimbro, com um aumento 223,12% em 2013

importações provenientes de Portugal.

face a 2012. Note-se que no caso de Moçambique o
valor e a quantidade das importações não são muito

Fig. 41.1 - Condimentos importados por Angola (091), global, em valor

significativas, fazendo com que qualquer aumento tenha

(milhares de €)

Imported
value in 2009

Imported
value in 2010

Imported
value in 2011

Imported
value in 2012

Imported
value in 2013

643

743

770

1173

583

61

194

165

155

120

Ginger : Neither crushed nor ground

41

92

‘091012

Ginger : Crushed or ground

31

61

‘091020

Saffron

19

17

29

50

29

‘091030

Turmeric (curcuma)

10

8

8

18

14

‘091040

Thyme and bay leaves

‘091050

Curry

Code

Product label

‘091099

Spices nes

‘091091

Mixtures of two/more of the prods of
different headgs to this chapter

‘091011

Fonte: Intracen

A diminuição generalizada nas importações das posições
pautais anteriores, poderá aparentemente atribuir-se
ao facto do país começar a registar alguma produção
interna, resultado das politicas e incentivos nacionais.
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Fig. 41.2 - Condimentos importados por Angola (090), em valor
(milhares de €)
Imported
value in 2012

Imported
value in 2013

27

19

Seeds of cumin : Neither crushed nor
ground

1

7

‘090961

Seeds of anise, badian, caraway or fennel;
juniper berries : Neither crushed nor
ground

9

7

‘090962

Seeds of anise, badian, caraway or fennel;
juniper berries : Crushed or ground

7

5

‘090922

Seeds of coriander : Crushed or ground

5

4

‘090921

Seeds of coriander : Neither crushed nor
ground

4

3

‘090940

Caraway seeds

1

‘090950

Fennel or juniper seeds

1

‘090930

Cumin seeds

‘090910
‘090920

Code

Product label

‘090932

Seeds of cumin : Crushed or ground

‘090931

Imported
value in 2009

Imported
value in 2010

Imported
value in 2011

1

19

23

24

1

Anise or badian seeds

2

3

9

Coriander seeds

4

8

1

1

Imported
value in 2009

Imported
value in 2010

Imported
value in 2011

Imported
value in 2012

Imported
value in 2013

295

522

586

535

888

37

59

126

173

201

Fonte: Intracen

Para Moçambique a tendência é oposta, embora ainda
com valores globais de importação muito modestos,
registando aumento nas importações de especiarias e
nas combinações de 2 ou mais produtos.
Fig. 42.1 - Condimentos importados por Moçambique (091), em valor
(milhares de €)
Code

Product label

‘091099

Spices nes

‘091091

Mixtures of two/more of the prods of
different headgs to this chapter

‘091010

Ginger

4

1

3

5

5

‘091030

Turmeric (curcuma)

1

1

1

3

3

‘091020

Saffron

0

0

1

1

2

‘091040

Thyme and bay leaves

1

0

0

0

0

‘091050

Curry

1

0

0

0

0

Fonte: Intracen

72

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

Fig. 42.2 - Condimentos importados por Moçambique (090), em valor
(milhares de €)
Code

Product label

Imported
value in 2009

Imported
value in 2010

Imported
value in 2011

Imported
value in 2012

Imported
value in 2013

‘090930

Cumin seeds

0

1

1

2

3

‘090920

Coriander seeds

0

1

1

2

2

‘090940

Caraway seeds

0

0

0

1

1

‘090950

Fennel or juniper seeds

0

0

0

0

1

‘090910

Anise or badian seeds

0

1

0

32

0

Fonte: Intracen

Portugal é definitivamente o primeiro fornecedor de
Angola nesta categoria. As importações angolanas nesta
categoria de produtos são quase na totalidade oriundas
de Portugal, seguido da China, que alcança cerca de 10%
do valor das compras feitas a Portugal. Contudo deve
ser registada a perda de quota de Portugal e o ganho de
quota da China, que no mesmo periodo, viu as suas as
exportações em valor, para Angola, aumentarem 235%,
à custa da Namíbia e África do Sul, quiçá por efeito da
Grande Distribuição.
Fig. 43 - Principais países dos quais Angola importa Condimentos, em
valor (milhares de €) - 0904 pimenta, pimentos, secos ou triturados
ou em pó
Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

Total

357

Portugal

213

360

506

788

599

200

346

693

477

7

2

19

14

47

South Africa

42

66

62

30

31

Brazil

China

24

14

22

30

14

Netherlands

0

2

6

9

11

Belgium

1

1

2

3

7

Namibia

11

32

33

6

6

0

28

13

2

4

India
Fonte: Intracen
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Fig. 44 - Principais países dos quais Angola importa Condimentos,
em valor (milhares de €) - 0910 gengibre, açafrão, curcuma, tomilho,
louro, caril e outras especiarias
Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

Total

768

1105

1042

1466

898

Portugal

522

483

615

1132

544

Namibia

96

362

182

87

99

South Africa

94

166

152

138

94

China

14

29

28

34

93

Lebanon

9

36

16

25

25

India

0

20

0

2

15

Netherlands

0

2

7

11

8

Turkey

0

0

0

0

5

United States of America

6

0

3

8

5

Exporters

Brazil

18

1

2

8

4

Belgium

0

0

0

5

2

Italy

0

0

0

4

2

Fonte: Intracen

Já no caso de Moçambique, o principal fornecedor é África
do Sul, sendo que Portugal ocupa o segundo lugar e a
China o terceiro, embora com valores residuais quando
comparados com os valores de importações a África do
Sul. A categoria - pimenta, pimentos secos, triturados
ou em pó – tem vindo a registar ao longo dos anos
um aumento nas importações, revelando asssim uma
tendência de crescimento para esta categoria.
Fig. 45 - Principais países dos quais Moçambique importa
Condimentos, em valor (milhares de €) - 0904 Pimenta, pimentos,
secos ou triturados ou em pó

Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

World

37

37

68

51

86

South Africa

29

31

51

47

76

Portugal

4

4

1

3

8

China

3

0

0

0

2

India

0

0

0

0

1

Fonte: Intracen

No gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e
outras especiarias as importações têm vindo a crescer.
Desde 2009 o total das importações quase triplicou,
continuando África do Sul a posicionar-se como principal
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fornecedor. Pode também constatar-se que Portugal
é o segundo fornecedor, ainda que globalmente tenha
registado uma quebra em 2013 relativamente a 2012, se
excluídos as preparações para Caldos e Sopas.
Fig. 46 - Principais países dos quais Moçambique importa
Condimentos, em valor (milhares de €) - 0910 Gengibre, açafrão,
curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias
Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

World

341

583

717

716

1099

South Africa

299

557

671

606

986

14

17

24

88

72

China

9

1

0

15

18

India

18

3

0

5

10

Albania

0

0

0

2

5

United Arab Emirates

0

0

0

0

5

Exporters

Portugal

Fonte: Intracen

VIII.2. TENDÊNCIAS DO
CONSUMIDOR
Na categoria dos molhos, de acordo com Sérgio Nunes,
responsável de compras da cadeia Kero corroborado por
outros entrevistados, o consumidor angolano procura e
consome mais maionese do que qualquer outro molho,
sendo o ketchup o segundo produto mais consumido.
Nos condimentos, a procura dirige-se aos sabores mais
intensos (picantes) campo em que existem muitas
produções próprias e familiares para auto-consumo, para
abastecimento do mercado formal e principalmente, para
o mercado informal.
Os entrevistados que responderam ao survey por nós

condimentos, a seguir ao preço, mas como se trata de

realizado, referem que, dentro destas categorias, se

produtos onde normalmente se verificam pequenas

verifica um crescimento entre os 15% a 25% ao ano,

diferenças de valor, continua a ser a Marca e seu

sublinhando que este aumento se deve em parte à

reconhecimento que influencia a decisão de compra.

abertura de novas lojas, existindo assim maior facilidade
de acesso a este tipo de produtos. Já Domingos Francisco,

Outra tendência de consumo é a procura por molhos e

Dir. Comercial do Jumbo aponta, para que o crescimento

temperos que sejam adequados à culinária local. Existe

anual se situe entre os “10% e os 14% nos molhos frios”

espaço para produtos customizados às características

e refere que a Marca é a segunda razão de escolha nos

e gostos destes mercados, especialmente indicados
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à gastronomia típica local, como referiu Sérgio Nunes
(Kero). Exemplo disso é marca YA YA, que incorpora na
formulação da sua maionese e no ketchup o condimento

VIII.3. TENDÊNCIAS DO
PRODUTO

gindungo (picante angolano).
Nas grandes cadeias de retalho já é possível encontrar-se
Regista-se igualmente que a subcategoria “combinação/

quase todo o tipo de molhos e condimentos existentes

mistura de especiarias” regista aumento nas importações

nos países mais desenvolvidos, sendo que a grande

ao invés da especiarias em formulação simples,

diferença se situa na amplitude de marcas disponíveis.

revelando uma tendência de procura por novos sabores e
experiências.

Conforme já foi referido, a procura de maionese excede
largamente a de qualquer outro tipo de molho, seguida
pelo ketchup. Segundo Sérgio Nunes, “a maionese dá
10 a 0 aos outros molhos”. Domingos Francisco (Jumbo)
confirma esse posicionamento, ainda fazendo menção à
mostarda como terceiro produto mais procurado dentro
dos molhos frios.
A marca de maionese mais procurada é a “Delicia”,
marca própria do grupo Intropa sediado na Bélgica. Com
produção na EU (não refere onde), é a marca de maionese
líder no mercado angolano, presente nos vários canais
de distribuição, desde grandes supermercados até às
“cantinas”.

A preferência por esta marca de maionese deve-se
principalmente ao preço, sendo este o principal e, muitas
vezes, o único fator de escolha.
Domingos Francisco sublinha que o “Jumbo” contribuiu
muito para o crescimento da Categoria e para a
notoriedade actual, de muitas Marcas presentes em
Angola. Desde a abertura da primeira loja Jumbo,
existiam poucos SKU’s nas prateleiras, maioritariamente
portugueses. O retailer Jumbo foi responsável pelo
posicionamento de confiança de vários produtos e Marcas:
“se o Jumbo vende é porque tem qualidade e é bom”.
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Como já referido, os produtos desenvolvidos
especialmente para o mercado começam a surgir e a
afirmar-se. Um exemplo é a marca YaYa (da Refriango/
Wayfield) , que tenta conquistar os consumidores pela
diferença e originalidade, elevando outras características
para além do preço.

SHOPPING: os preços de retail de condimentos em Angola
(2014) de acordo com o estudo por nós realizado eram
os seguintes: embalagens de 45g-50g, rondam os 95 Kz
($0,92 USD) para o pimentão, 235 Kz ($2,28 USD) para a
erva-doce, 180 Kz ($1,74) para a canela e 509 Kz ($4,93
USD) para o cravinho.
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A maionese (marca líder “Delicia”) posiciona-se em
$3USD para embalagens de 200ml e $6 USD para
embalagens de 500ml.

O ketchup (segundo produto da categoria) tem preços
centrados no price-target de 300 Kz (cerca de $3 USD).

78

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

As marcas e produtos presentes nas cadeias de
distribuição angolanas são semelhantes a Portugal, com
um sortido mais restrito, mas em crescimento.

VIII.4. TENDÊNCIAS DE
COMUNICAÇÃO
Um case study exemplo de uma boa comunicação
do produto –do nosso ponto de vista- é o conceito
desenvolvido pela agência portuguesa BAR para a
Comunicação da Marca YAYA (Refriango/Wayfiled)
A mensagem adoptada foi ao encontro da realidade e
características sociais angolanas, é divertida e colorida,
com características apropriadas a estes mercados.
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A página de Facebook da YAYA tinha atingido, em
Março 2015 os 29.000 fans revelador da tendência
de aumento de consumidores on-line e da rapidez de
resposta a campanhas bem concebidas. A comunicação
foi complementada por eventos sociais e musicais com
grande eficácia, transformando rapidamente a Marca
numa referencia nacional de FMCG.
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VI. CONSERVAS / ENLATADOS

Os alimentos kosher detêm uma quota de mercado significativa, com os consumidores a gastarem mais de USD $12.5 mil
milhões anuais em alimentos kosher tradicionais. Este valor é esperado que aumente mil milhões de dólares até 2023. As
pessoas tendem a considerar estes alimentos como mais saudáveis e éticos. O mercado para estes produtos, incluindo

INTRODUÇÃO
os enlatados contendo ingredientes com certificação Kosher, estão atualmente avaliados em USD $370 mil milhões. Os
alimentos com este tipo de certificação não só atraem a população judaica, como são também opção para consumidores
Os
enlatados têm
mantido
vendas
consistentes
últimos
50 anos entre os consumidores americanos. Na generalidade,
vegetarianos,
doentes
celíacos
intolerantes
aonos
glúten
e à lactose.
o mercado dos enlatados foi de USD $77.2 mil milhões em 2013, ano em que os E.U.A. ocupam a 6ª posição no ranking
de países com maior consumo do produto Em 2013, 98% dos Americanos possuíam enlatados nas suas dispensas,
onde têm, em média, 24 latas de conservas por dispensa. Depois da recessão de 2009, o consumo de enlatados cresceu

D. PADRÕES DE QUALIDADE E EXTRAS

exponencialmente como forma de os consumidores pouparem fazendo mais refeições em casa. À medida que os efeitos
da recessão foram desaparecendo, a venda de enlatados foi diminuindo.
A USDA possui uma tabela própria de classificação e certificação de qualidade para os enlatados que entram no país. A

IX.

USDA providencia um serviço de inspeção onde certifica a qualidade dos vegetais processados, tendo por base critérios
Apesar da diminuição em volume de vendas, a previsão para 2014 é de que o mercado chegará aos USD $80 mil milhões
nacionais. O serviço de inspeção é voluntário e pago pelo produtor ou importador. Ao abrigo do programa, produtos como
em 2014, num aumento de valor face a 2013 O crescimento do mercado diminui, desde 2011, para 2.5% ao ano. Até
os vegetais, são inspecionados por especialistas durante todas as fases de preparação, processamento, e embalamento
2017, espera-se que o mercado retraia 3%. Apesar de as vendas de enlatados nos E.U.A. terem diminuído, o consumo

ANÁLISE
DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA:
CONSERVAS
E ALIMENTOS
ENLATADOS

tem-se mantido constante. A chave para a entrada neste mercado será apresentar novos produtos através de técnicas de
marketing e de embalagem inovadoras.

VI.I.
VI.2.TENDÊNCIAS
TENDÊNCIASDO
DECONSUMIDOR
PRODUTOS

A. CONVENIÊNCIA

Em média, 1/4 da fruta e 1/3 dos vegetais consumidos nas casas americanas é enlatada. Os vegetais, a fruta, a carne, e a

sopa são os alimentos enlatados mais comuns. O milho enlatado é o vegetal mais comum (presente em 79% das casas),
Considerando o preço e o tempo de preparação, os consumidores encaram os enlatados como uma forma económica e
seguido pelo feijão (74%). As sopas e caldos estão presentes em 71% das casas, sendo seguidos, em importância, pela
conveniente de consumirem nutrientes essenciais. A grande maioria dos consumidores também incorpora os enlatados
fruta (67%), carne (31.7%) e marisco (22.3%). Por semana, os americanos utilizam em média 5 latas de conservas para
nas suas dietas devido aos prazos de validade longos.
incorporar nos seus cozinhados. Entre os que armazenam fruta enlatada nas suas casas, as mais comuns são, o pêssego
(presente em 67% das casas) e o ananás (63%), seguidos do cocktail de frutas (56%) e da pera (52%).
Os maiores consumidores de enlatados nos E.U.A. são as famílias: 86% das famílias que cozinham em casa. Não passa
uma semana sem utilizar comida enlatada; 90% dos Americanos depende de fruta e vegetais enlatados para atingir o
A massa enlatada, com uma percentagem de consumo pequena comparativamente com a generalidade dos enlatados, está
nível de ingestão recomendado de nutrientes necessários.
presente em 69% das habitações com crianças. 21% da pasta importada é enlatada, e espera-se que as vendas anuais
cheguem até aos USD $10 milhões em 2016. A América do Norte possui a maior quota de mercado de alimentos e bebidas

B. IDADE E DEMOGRAFIA

enlatadas em termos de volume (mil milhões de unidades) respondendo por mais de 1/3 do total do mercado mundial de

enlatados em 2013. A carne enlatada, seguindo a tendência contrária a muitos outros produtos, irá verificar um aumento do
Os consumidores de áreas mais isoladas dos E.U.A. onde o acesso a fruta e vegetais frescos é limitada, consomem
mercado; de USD $77.2 mil milhões em 2010 para USD $80 mil milhões no final de 2014.
enlatados mais regularmente. Muitos consumidores afastados da costa ou de terras aráveis e férteis incorporam fruta e
vegetais enlatados na sua dieta como forma de alcançarem níveis de nutrientes recomendados para a saúde.
A sopa é o enlatado mais popular. A América do Norte, o maior consumidor de sopa no mundo, consome mais de 70% de
toda a sopa enlatada mundialmente. Apesar disso, em 2013, a venda de sopa apenas cresceu 1%. O marisco enlatado
Os indivíduos que recebem assistência alimentar governamental consomem mais vegetais e fruta enlatada do que
tem sido um dos artigos menos lucrativos nos últimos anos, com o atum - o enlatado mais comprado no segmento – a
a média americana. Os americanos consomem aproximadamente 6 latas de fruta e vegetais por semana; as pessoas
verificar um decréscimo de vendas na ordem dos 30% nos últimos 15 anos. O interesse em adquirir alimentos frescos,
que recebem assistência alimentar consomem mais uma lata e meia de fruta e vegetais por semana. Neste grupo
de fornecedores locais e produzidos de forma orgânica afastou os consumidores dos enlatados, especialmente nas zonas
demográfico, os enlatados potenciadores da saúde e que se distinguem pelo apelo à conveniência registaram o dobro das
costeiras.
vendas dos que apelavam ao nicho da “especialidade” ou “gourmet”.

A. ÉTNICOS
C. RELIGIÃO

81

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

IX. ANÁLISES DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA: CONSERVAS E ALIMENTOS
ENLATADOS
IX.1. TENDÊNCIAS DOS
FORNECEDORES
As conservas de peixe, crustáceos e moluscos
representam menos de 1% do volume de exportações
de Portugal para Angola, tendo atingido os 27,3
milhões de €uros (2013). No caso de Moçambique a sua
representatividade é de 2,06%, correspondente a 6,7
M€.
Fig. 47 - Importações de Conservas de Peixe , Crustáceos e Moluscos
provenientes de Portugal

Fonte: Aicep

	
  

Angola experimentou a maior taxa de crescimento desta
posição pautal, com 203,4%, e Moçambique a segunda
maior taxa de crescimento 119,3%.
Angola a Espanha e o Reino Unido, respondiam em
2013, por mais de 39,2% das exportações portuguesas
do setor. No período 2009-2013, a evolução das saídas
aponta para a descida da importância relativa do Reino
Unido enquanto Angola e Espanha reforçaram o volume
de compras.
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Fig. 48 - Evolução das exportações de Portugal por país, Conservas de
Peixe, Crustáceos e Moluscos.

	
  

Fonte: Aicep

O crescimento das vendas para Angola ocorreu sobretudo

No período 2009 a 2013, merecem referência os

nas conservas de sardinhas e de atum. Entre 2012 e 2013,

aumentos de quota, muito acima da média, de

Angola passou de 3º para 1º cliente de conservas de atum,

Moçambique (7º cliente), com crescimento médio anual

com um crescimento de 192,1% das exportações e um

de 45%. Moçambique, nas conservas de atum, foi o 4º

aumento de quota de 12,7% para 29,8%.

cliente externo de Portugal, absorvendo em 2013 mais
de 10,6% das exportações.

Nas conservas de sardinha, Angola subiu mais de 10
lugares no ranking dos clientes e posicionou-se em 3º
lugar, com um crescimento de 555,7% e uma quota que

Fig. 49 – Países importadores de Conservas de Fruta e Hortícolas de

passou de 2% para 11,4%.

Portugal - 2013

	
  

Fonte: Aicep
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Já no tocante às exportações de conservas de frutas

Fig. 50 - Evolução das exportações de Portugal, por país, de

e hortícolas Angola e Cabo Verde, representam entre

Conservas de Fruta e de produtos Hortícolas.

1% a 3% das exportações de Portugal nesta posição
pautal. Ainda assim, convém referir que mais de metade
das exportações para Angola referem-se a sumos
concentrados. O mercado angolano é o primeiro destino
deste produto e em 2013 absorveu 57% das exportações
que, para este mercado, aumentaram em média 10,1%
ao ano (2009-2013). A posição pautal “outros produtos
hortícolas preparados ou conservados não congelados”,
tem em Angola o 2ºdestino, com uma quota de 16% e
variação média anual de +20% (2009-2013).
Fonte: Aicep

O número de destinos das exportações portuguesas tem
vindo a alargar-se (de 97 para 107 mercados entre 2011
e 2013) a par do número de empresas exportadoras.
Fig. 51 - Conservas e Alimentos Enlatados - Importações de Angola a
Portugal
2012
Tons

2013

NC

PRINCIPAIS MERCADORIAS

1000 EUR

Tons

1000 EUR

Var. %

1602

Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue

5.058

12.515

4.830

14.638

16,97

1604

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos de ovas de
peixes

1.765

8.561

5.464

26.852

213,66

1605

Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados/
conservas

106

466

111

513

10,11

2001

Produtos hortícolas, frutas, conservados em vinagre ou em ácido acético

297

589

262

487

-17,26

2002

Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético

1.230

1.135

1.179

1.138

0,21

2003

Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exc. em vinagre ou ácido
acético

229

490

343

665

35,76

2004

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, congelados

336

465

608

749

61,1

2005

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, não congelados

5.728

10.277

5.855

11.628

13,15

2006

Frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservadas em açúcar

243

525

131

343

-34,77

2007

Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas

360

1.186

330

1.028

-13,34

2008

Frutas e partes comestíveis de plantas, prepar./conserv.,c/ ou s/ açúcar, etc

1.350

2.422

658

1.377

-43,15

As importações de Angola a Portugal em 2013, na
posição pautal “frutas e partes comestíveis de plantas
preparadas/conservadas, com ou sem açúcar” registou
uma variação negativa de (-43,15%), assim como a
posição “doces, geleias, marmeladas e purés” com quebra
de 13,34%, compensado pelo crescimento de cogumelos
em lata e de vegetais congelados. Nas páginas seguintes
será apresentada a desagregação das importações
angolanas destas posições pautais.
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Fig. 52 - Conservas e Alimentos Enlatados - Importações de
Moçambique a Portugal
2012
Tons

2013

1000 EUR

1000
EUR

NC

PRINCIPAIS MERCADORIAS

Tons

Var. %

1602

Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue

140

461

179

535

16,10

1604

Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos de ovas de
peixes

820

3.069

1.463

6.692

118,04

1605

Crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos, preparados/
conservas

2

7

10

53

635,94

2001

Produtos hortícolas, frutas, conservados em vinagre ou em ácido acético

13

34

27

72

112,79

2002

Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético

78

75

119

116

53,97

2003

Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exc. em vinagre ou ácido
acético

102

164

136

232

42,09

2004

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, congelados

19

25

35

38

52,29

2005

Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, não congelados

442

573

658

800

39,54

2006

Frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservadas em açúcar

16

39

7

20

-48,16

2007

Doces, geleias, marmeladas, purés e pastas de frutas

29

84

67

178

111,88

2008

Frutas e partes comestíveis de plantas,prepar./conserv.,c/ ou s/ açúcar, etc

643

318

495

305

-4,15

As estatísticas relativas a Moçambique referem que
as compras a Portugal registaram globalmente uma
variação positiva (2013/2012) e a posição “doces,
geleias, marmeladas e purés” reporta um crescimento de
111%, alcançando quase os 200 mil euros.
Fig. 53 - Importações Angolanas de alimentos Preparados e
Preservados de Carne, Peixe, Moluscos e Crustáceos (16), em valor
(milhares de €)

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

Sausages and similar products, of
meat, offal or blood

65661

63578

79607

96039

105776

‘1604

Prepared/preserved fish & caviar

33001

39742

54526

61419

81941

‘1602

Prepared or preserved meat, meat
offal or blood, nes

30539

15950

35973

39117

43638

‘1605

Crustaceans & molluscs,
prepared/preserved

346

474

424

518

565

‘1603

Extracts&juices of meat,fish,
crustaceans & molluscs

4

5

1

Code

Product label

‘1601

Fonte: Intracen

Nos preparados (conservas) de carne e peixe, Angola
encontra em Portugal o seu principal fornecedor,
cabendo a segunda posição ao Brasil; as importações
de Portugal mais que duplicam em valor (2013)
inversamente à tendência das importações efectuadas
ao Brasil.
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Fig. 54 - Principais países fornecedores Angola, em valor (milhares de
€) - Preparados e Preservados de Carne, Peixe, Moluscos e Crustáceos

Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

Total

129555

119747

170537

197097

231921

Portugal

61559

55538

76860

81825

112615

Brazil

28935

20251

27771

42000

41776

Thailand

10009

11788

23939

22816

22857

Morocco

9859

15810

12410

15487

20332

Italy

5302

3869

9272

11979

17746

China

2349

1950

5046

7465

7049

721

1535

930

1635

2623

South Africa
Indonesia

1043

1337

2744

4675

2004

Spain

303

764

650

1314

1342

Netherlands

419

876

1363

1812

1022

1324

517

4304

2170

810

France
Fonte: Intracen

Desagregação posição pautal “Preparados e Conservas
de Frutas e Vegetais”
Fig. 55 - Importações Angolanas de alimentos Preparados de Vegetais
e Fruta (20), em valor (milhares de €)

Imported value
in 2009

Imported value
in 2010

Imported value
in 2011

Imported value
in 2012

Imported value
in 2013

Tomatoes nes,prepared or preserved oth
than by vinegar or acetic acid

24680

19118

21828

25801

27292

‘200990

Mixtures of juices unfermentd&not spiritd
whether o not sugard o sweet

12007

14472

14640

12033

19885

‘200989

Juice of fruit or vegetables, unfermented,
whether or not containing added sugar or
other

6361

12298

‘200520

Potatoes prepard or preserved,o/t by vinegar
or acetic acid,not frozen

3422

3210

4791

6130

7834

‘200599

Vegetables and mixtures of vegetables,
prepared or preserved otherwise

4248

1721

5589

3991

6008

‘200210

Tomatoes,whole/in pieces prepard/preservd
o/t by vinegar/acetic acid

2897

2791

3430

3976

5088

‘200919

Orange juice&nes,unfermentd not
spiritd,whether or not sugard or sweet

1785

1999

1985

2379

4478

‘200979

Apple juice, unfermented, Brix value > 20 at
20°C, whether or not cont

451

572

427

2832

3472

‘200980

Fruit&veg juice nes (exc mx) unferment
unspiritd,whether/not sug/sweet

7385

8611

16806

6055

3312

‘200799

Jams,fruit jellies,fruit/nut purée&paste,ckd
prep,sugard,sweetend/not

2288

1224

1730

3947

3258

‘200570

Olives prepard o preservd,oth than by
vinegar o acetic acid,not frozen

2999

2359

3490

4199

3145

Code

Product label

‘200290
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Imported value
in 2009

Imported value
in 2010

Imported value
in 2011

Imported value
in 2012

Imported value
in 2013

Grape juice, incl. grape must, unfermented,
Brix value > 30 at 20°C, w

1476

1651

1021

2753

2592

‘200899

Fruits&oth edible pts of plants nes,prep/
presvd,sug,sweet/spir/not

1400

1279

2465

1495

2314

‘200410

Potatoes prepard or preservd oth than by
vinegar or acetic acid,frozen

774

1087

1327

1818

2188

‘200540

Peas prepard o preservd,oth than by vinegar
o acetic acid,not frozen

1634

1194

1936

1659

2122

‘200551

Beans,shelld prepard/preservd,o/t by
vinegar/acetic acid,not frozen

988

1414

1153

1225

1860

‘200897

Other mixtures, including mixtures other
than those of subheading 2008.19

2916

1847

‘200559

Beans nes prepard or preservd,o/t by vinegar
or acetic acid,not frozen

2138

941

1192

1012

1733

‘200912

Orange juice, unfermented, Brix value <= 20
at 20°C, whether or not co

832

1035

1695

1459

1463

‘200870

Peaches nes,o/w prep o presvd whether o
not sugard,sweetend o spiritd

1475

357

1381

1706

1307

‘200811

Ground-nuts nes o/w prep or presvd,sugared
,sweetened,spirited or not

422

677

921

714

1071

‘200941

Pineapple juice, unfermented, Brix value <=
20 at 20°C, whether or not

382

485

773

702

836

‘200580

Sweet corn prepard o preservd,o/t by vinegar
o acetic acid not frozen

665

534

531

1089

805

‘200190

Veg,fruit,nut&edible prts of plants nes,prep/
presvd by vin/acetic acid

614

477

1621

680

736

‘200971

Apple juice, unfermented, Brix value <= 20
at 20°C, whether or not con

246

438

604

567

687

‘200819

Nuts&seeds nes incl mx,o/w prep o
presvd,sugard,sweetend,spiritd o not

323

236

383

606

675

‘200981

Cranberry juice

106

588

‘200820

Pineapples nes,o/w prep or presvd,sugared,s
weetened,spirited or not

‘200310

Code

Product label

‘200969

1081

167

715

568

581

Mushrooms prepared or preserved other
than by vinegar or acetic acid

450

512

475

558

576

‘200510

Homogenizd vegetables prep/presvd,o/t by
vinegar/acetic acid,not frozn

133

486

361

304

562

‘200939

Single citrus fruit juice, unfermented, Brix
value > 20 at 20°C, wheth

348

135

131

613

529

‘200710

Homo prep (jams,fruit jellies etc) ckd prep
whether/nt sugard/sweetend

665

153

2000

508

448

‘200961

Grape juice, incl. grape must, unfermented,
Brix value <= 30 at 20°C,

143

66

145

201

440

‘200390

Mushrooms, prepared or preserved
otherwise than by vinegar or acetic a

161

186

132

202

431

‘200600

Fruit,nut,fruit-peel&pts of plant presvd by
sugar (draind,glacé/cryst)

479

398

307

559

361

‘200490

Veg nes&mx of veg prep or presvd,o/t by
vinegar or acetic acid,frozen

483

429

378

688

352
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Imported value
in 2009

Imported value
in 2010

Imported value
in 2011

Imported value
in 2012

Imported value
in 2013

Pineapple juice, unfermented, Brix value >
20 at 20°C, whether or not

430

307

215

203

303

‘200840

Pears nes,o/w prep or presvd whether or not
sugared,sweetened,spirited

788

58

674

736

285

‘200791

Citrus fruit (marmalades,purée,etc) ckd prep
wther/nt sugard/sweetend

65

44

113

81

149

‘200591

Bamboo shoots, prepared or preserved
otherwise than by vinegar or acet

52

59

19

40

94

‘200560

Asparagus prepard or preservd,o/t by vinegar
or acetic acid,not frozen

57

306

65

67

51

‘200860

Cherries nes,o/w prep o presvd whether o
not sugard,sweetend o spiritd

14

17

24

32

47

‘200931

Single citrus fruit juice, unfermented, Brix
value <= 20 at 20°C, whet

146

39

72

34

40

‘200110

Cucumbers and gherkins,prepared or
preserved by vinegar or acetic acid

54

47

42

53

38

‘200850

Apricots nes,o/w prep o presvd whether o
not sugard,sweetend o spiritd

2

5

1

5

30

‘200929

Grapefruit juice, unfermented, Brix value >
20 at 20°C, whether or not

194

44

47

33

23

‘200891

Palm hearts nes,o/w prep o presvd,whether
o not sugard,sweet o spiritd

38

14

19

66

18

‘200911

Orange juice,unfermentd&not
spiritd,whether not sugard sweet,frozen

300

268

86

148

15

‘200830

Citrus fruits nes,o/w prep or presvd,sugared,
sweetened,spirited or not

6

25

9

‘200921

Grapefruit juice, unfermented, Brix value <=
20 at 20°C, whether or no

1

2

9

9

10

‘200950

Tomato juice unfermented&not
spirited,whether or not sugared or sweet

7

19

11

5

9

‘200893

Cranberries

9

8

‘200880

Strawberries nes,o/w prep/presvd,whether/
not sugard,sweet/spiritd

6

15

8

‘200120

Onions prepared or preserved by vinegar or
acetic acid

‘200960

Grape juice (incl grape must)
unferment&unspiritd,wthr/nt sug/sweet

‘200970

Apple juice unfermented&not spiritd
whether or not sugard or sweetend

‘200590

Veg nes&mix of veg prep/presvd o/t by
vinegar/acetic acid,not frozen

14

37

‘200892

Fruit mixtures nes,o/w prep o
presvd,whether o not sugard,sweet o spir

‘200940

Pineapple juice,unfermented&not
spiritd,whether or not sugard or sweet

‘200930

Citrus fruit juice nes exc mx unferment
unspiritd,wthr/nt sug/sweet

Code

Product label

‘200949

2

2180

2

435

10

2099

Fonte: Intracen
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Na posição “alimentos preparados de vegetais e fruta”
a Itália ainda ocupa a segunda posição enquanto
fornecedor, mas ao contrário da China, tem vindo numa
tendência de perda de quota, na série longa 2009-2013.
Fig. 56 - Principais países dos quais Angola importa Condimentos,
em valor (milhares de €) - alimentos Preparados de Vegetais e Fruta
(20), em valor (milhares de €)

Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

Total

83836

72118

99891

105694

126610

Portugal

24012

21919

31576

31009

36238

Italy

22884

17759

20455

23638

25329

6836

7495

10445

12078

16766

China
Pakistan

709

2164

5545

7181

12674

Egypt

1061

3582

6202

7400

6829

Netherlands

2936

2381

5062

1952

6697

South Africa

4561

6845

5487

5977

6171

Brazil

4122

1167

5936

6705

5434

Spain

9454

2709

2768

4366

3605

Fonte: Intracen

Nos dados estatísticos de comercio internacional
referidos a Moçambique, a posição pautal “alimentos
preparados e preservados, de carne, peixe, moluscos e
crustáceos” apresenta aumentos constantes em valor,
quase que duplicando valor de 2013 face a 2012.
Fig. 57 - Importações Moçambicanas de alimentos Preparados e
Preservados de Carne, Peixe, Moluscos e Crustáceos (16), em valor
(milhares de €)

Code

Product label

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

‘1604

Prepared/preserved fish & caviar

1714

1150

1763

1812

3468

‘1601

Sausages and similar products, of
meat, offal or blood

1267

760

1094

1561

3092

‘1602

Prepared or preserved meat, meat
offal or blood, nes

1078

1378

1563

1786

2033

‘1605

Crustaceans & molluscs, prepared/
preserved

10

7

11

23

99

‘1603

Extracts&juices of meat,fish,
crustaceans & molluscs

1

0

0

0

0

Fonte: Intracen
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Nesta posição pautal, Portugal lidera a lista de
fornecedores, seguido da África do Sul.
Fig. 58 - Principais países do qual Moçambique importa Condimentos,
em valor (milhares de €) - 16- alimentos Preparados e Preservados
de Carne, Peixe, Moluscos e Crustáceos

Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

World

4070

3295

Portugal

1694

1173

South Africa

1319

Thailand

Imported value in 2012

Imported value in 2013

4431

5184

8692

1590

2541

4011

1052

1079

956

2018

222

108

486

261

602

Brazil

202

310

358

257

500

Indonesia

132

111

159

235

458

51

111

238

80

330

237

159

67

424

228

Netherlands

75

133

18

226

164

Italy

17

38

129

20

78

0

0

0

0

39

China
Hong Kong,
China

United Kingdom

Imported value in 2011

Fonte: Intracen

Já relativamente à posição pautal “preparados/conserva
de vegetais e fruta” em crescimento, a África do Sul é o
principal fornecedor.
Portugal ocupa a segunda posição, embora com valores
bastante distantes dos de África do Sul (2013).
Fig. 59 - Importações Moçambicanas de alimentos Preparados de
Vegetais e Fruta (20), em valor (milhares de €)

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

Fruit & vegetable juices,
unfermented

7353

5808

8827

8322

13512

‘2005

Prepared or preserved vegetables
nes (excl. frozen)

1254

993

1421

1541

3419

‘2002

Tomatoes prepared or preserved

506

452

544

743

1492

‘2008

Preserved fruits nes

221

158

324

438

950

‘2007

Jams,fruit jellies & marmalades

674

220

451

485

788

‘2003

Mushrooms&truffles, prepared or
preserved

171

111

157

193

340

‘2004

Prepared or preserved vegetables
nes (incl. frozen)

105

108

169

219

330

‘2001

Cucumbers, gherkins and onions
preserved by vinegar

54

20

67

61

84

‘2006

Sugar preserved fruits and nuts

41

29

38

48

37

Code

Product label

‘2009

Fonte: Intracen
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Fig. 60 - Principais países dos quais Moçambique importa
Condimentos, em valor (milhares de €) - alimentos Preparados de
Vegetais e Fruta (20).

Exporters
World

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

10381

7899

11999

12056

20953

South Africa

7829

6461

8713

7941

14758

Portugal

1142

798

1317

2255

2979

169

187

258

353

958

China
United Arab
Emirates

85

41

147

197

438

Turkey

107

44

308

103

346

Italy

106

56

91

164

204

10

17

18

30

204

Pakistan
Thailand
India
Angola

12

13

337

146

120

207

19

183

117

118

0

0

1

26

90

Fonte: Intracen
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IX. 2. TENDÊNCIAS DO
CONSUMIDOR
O consumo de alimentos enlatados está muito enraizado
na cultura destes países. As dificuldades logísticas e de
distribuição capazes de assegurar condições de higiene
e segurança em muitos locais, leva a que a base de
alimentação nestes mercados passe muito ainda por
alimentos enlatados.

Além do mais, estes produtos são considerados

“Jumbo” refere que nas “suas” lojas o aumento anual

“económicos” sendo o preço o factor que mais pesa

se cifre entre 3% e 5%, enquanto que Nehme Mhanna

no processo de decisão de compra para a maioria dos

(Rayan Investment), reporta um crescimento ronda

consumidores.

os 10% ao ano, na sua facturação nesta categoria de
produtos. Indubitavelmente, o Mercado está em grande

Sérgio Nunes, responsável pelo departamento de

crescimento e longe da maturidade para este tipo de

compras da cadeia Angolana Kero, afirma que grande

produtos, tendência esta que deverá ainda manter-se

parte do orçamento dos consumidores angolanos em

nos próximos anos.

mercearia é destinado a alimentos enlatados.
A tendência é para que os enlatados e conservas
Com a abertura de novas lojas, Sérgio Nunes (Kero),

mantenham o estatuto de produto fundamental na

estima que a procura por este tipo de alimentos tenha

preparação de refeições, mas com espaço para propostas

aumentado, na sua cadeia de retalho, na ordem dos

que contemplem as preferências culinárias destes países.

50% a 60% ao ano, mas admite que a procura global

Sérgio Nunes (Kero) refere que “se houvesse refeições

no mercado seja mais moderada, entre os 15% a

enlatadas de pratos tradicionais angolanos, como o

20%. Já Domingos Francisco, Dir. Comercial da cadeia

Calulu e a Moqueca, as vendas aumentariam muito”.
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Refeições tradicionais enlatadas, em versão castelhana

De referir que os alimentos enlatados apresentam
também uma excelente oportunidade de Mercado como
forma de fazer chegar alimento às comunidades rurais,
em resultado dos programas governamentais e das
agências humanitárias internacionais, no combate à
fome e pobreza. Esta é uma oportunidade a ter em conta
pelas empresas portuguesas na abordagem a estes
mercados, assim como a outra enorme oportunidade, do
Pratos típicos: Moqueca e Calulu de peixe.

fornecimento do canal de cabazes de natal institucionais,
sobretudo em Angola.

Apesar disso, este gestor regista a existência de uma
“procura diminuta por refeições enlatadas” apresentadas
pelos fornecedores portugueses, eventualmente
porque não vão ao encontro dos desejos e hábitos
gastronómicos dos consumidores locais.
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IX.3. TENDÊNCIAS DO PRODUTO
De acordo com os entrevistados no survey que
realizámos no âmbito deste estudo, o produto líder
dos alimentos enlatados são as salsichas, seguido
pelo chouriço. Nas conservas de peixe, o produto líder
é o atum seguido pelas sardinhas. Nos vegetais e
leguminosas, o milho doce, o feijão e o tomate, são os
produtos que mais vendem. A procura por refeições
preparadas enlatadas embora exista, não é muito
significativa, como se viu. O preço inflacionado a que
as conservas chegam ao Consumidor destes países
(relativamente ao poder de compra das populações
das classes mais numerosas) é inibidor de uma
compra massiva, pois, como foi referido por um dos
entrevistados, “fica mais caro uma lata de conserva do
que comer no buteko do bairro, onde os produtos são
frescos e cozinhados na hora”.
Com o aparecimento de novos retailers e a disseminação
dos existentes, parece provável o aparecimento de
marcas próprias de distribuição, em que naturalmente
surgirão propostas de refeições-prontas típicas da
gastronomia local “Num futuro próximo com aumento
de marcas de distribuidores, essa realidade deve mudar”
refere Domingos Francisco.
Feijoada à transmontana

Chouriço com Feijão

Dobrada com Feijão

Chispalhada

Luís Santana, Director de Compras da cadeia Shoprite,
destaca como líder no segmento de “refeições enlatadas”
a marca Cister, detida pela empresa portuguesas
Raimundo & Maia.
Para os alimentos enlatados de peixe, refere como líderes
as marcas “Ramirez” e “Bom Petisco” da Cofaco. Já nos
alimentos enlatados de carne, afirma que as marcas que
lideram são a Nobre e a Probar.
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Domingos Francisco (Jumbo), identifica também estas

favorável de quantidade/preço, para além de facilitar

últimas marcas como sendo as mais vendidas, dizendo

o aprovisionamento (por vezes o local de compras é

que estas marcas beneficiam do estatuto de notoriedade

longínquo) e as famílias serem, em regra, numerosas.

que conquistaram na sua comercialização no Jumbo ao

Para produtos Gourmet/Luxo, os entrevistados referem

longo de muitos anos, acrescentando que no caso das

que a procura é ainda diminuta, constituída por

salsichas, os consumidores “independentemente do

expatriados e por alguns consumidores mais abonados,

preço preferem a Nobre”.

não se esperando que esta tendência se altere no curto
prazo.

Como se verifica, todas as marcas preferidas pelo
mercado formal são portuguesas, sendo as Marcas de

“Os espaços gourmet em Angola estão sempre vazios”

confiança do consumidor, apesar de, como refere Luís

refere, com alguma decepção, Domingos Francisco

Santana, existirem alternativas neste tipo de produtos

(Jumbo).

provenientes de outros países, como a África do Sul e o
Brasil.

No mercado informal o factor preço é determinante,
como afirma Nehme Mhanna (Rayan Investment),

Quanto às embalagens, os entrevistados referem

confirmando a preferência por embalagens de maior

que a preferência recai em embalagens de maior

dimensão e destacando a “Blue Diamond” como marca de

quantidade (“familiares”) devido à relação mais

referência no mercado informal.

A Blue Diamond é uma marca detida pela Falcon Foods,
empresa originária da ilha de Man que abastece a costa
oeste de África, sendo as suas operações em Angola
geridas pela “Lighthouse Foods Limited”.
Nos supermercados e hipermercados, os corredores de
enlatados são extensos, onde as Marcas presentes são
quase todas portuguesas, embora o sortido disponível
seja consideravelmente mais restrito.
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Os preços praticados em Angola para salsichas de carne

195 kz ($1,89 USD), a “petinga” os 140 Kz ($1,36 USD).

de aves em lata (4 pares) situam-se entre 140 Kz e os 152

Nas “sardinhas” e “filetes de sardinha” em azeite ou óleo,

Kz ($1,36 a $1,47 USD).

os preços da lata de 125 gr situam-se entre 150 Kz e 200
Kz ($1,45 - $1,94 USD). Na marca líder de atum os preços

Os preços de outros enlatados de peixe, em lata de 125

variam entre os 255 Kz a 325 Kz ( $2,47 a $3,15 USD),

gr, são: a “pota” ronda os 215 kz ($2,08 USD), as “lulas”

para a lata de 125 grs.

os 189 Kz ($1,83 USD), o “carapau” de conserva ronda os
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IX.4. TENDÊNCIAS DA
COMUNICAÇÃO
Os consumidores angolanos, segundo Sérgio Nunes
(Kero) são mais receptivos a mensagens da publicidade
e respondem de forma imediata a acções do ponto de
venda, do que em mercados desenvolvidos. Os produtos
em promoção são sempre muito procurados.
As promoções com mais impacto tanto passam pelo
preço como pela oferta de brindes publicitários, refere
Domingos Francisco (Jumbo). Os produtos portugueses
são os mais procurados, pela facilidade do idioma das
embalagens e pela sua presença continuada no mercado.
Angola e Moçambique, por razões históricas, culturais e
hábitos de consumo alimentar próximos são extensões
naturais do mercado de Portugal, para os produtos
portugueses. E devem ser considerados como tal nas
estratégias de marketing e de desenvolvimento do
Produto, por parte dos fabricantes nacionais.
Domingos Francisco alerta para os cuidados que as
empresas portuguesas devem ter no ra-branding ou
na alteração de formatos, logotipos, cores, layout ou
mensagem da embalagem, pela familiarização que os
consumidores detêm para com a imagem “habitual”
apresentada pelas marcas. Qualquer alteração pode
originar desconfianças no produto, sobretudo se as
alterações forem significativas: “se forem embalagens
muito diferentes daquelas a que estavam habituados,
os consumidores desconfiam e retraem-se”. Tratando-se
de mercados onde a fiscalização é escassa, essa dúvida
é potenciada pelos receios de contrafacção ou imitação,
que ocorre com frequência no Mercado.
No entanto a tendência de comunicação é a de que os
produtos portugueses tenham de evoluir e comunicar de
forma ajustada, para manter a preferência e fidelização
dos consumidores de Angola e Moçambique, com recurso
a linguagem directa e divertida, cores fortes, campanhas
em loja, e utilização da imagem da “família” e da mulher
como decisora de compra.
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VI. CONSERVAS / ENLATADOS

Os alimentos kosher detêm uma quota de mercado significativa, com os consumidores a gastarem mais de USD $12.5 mil
milhões anuais em alimentos kosher tradicionais. Este valor é esperado que aumente mil milhões de dólares até 2023. As
pessoas tendem a considerar estes alimentos como mais saudáveis e éticos. O mercado para estes produtos, incluindo

INTRODUÇÃO
os enlatados contendo ingredientes com certificação Kosher, estão atualmente avaliados em USD $370 mil milhões. Os
alimentos com este tipo de certificação não só atraem a população judaica, como são também opção para consumidores
vegetarianos,
doentes
celíacos
intolerantes
aonos
glúten
e à lactose.
Os
enlatados têm
mantido
vendas
consistentes
últimos
50 anos entre os consumidores americanos. Na generalidade,
o mercado dos enlatados foi de USD $77.2 mil milhões em 2013, ano em que os E.U.A. ocupam a 6ª posição no ranking
de países com maior consumo do produto Em 2013, 98% dos Americanos possuíam enlatados nas suas dispensas,

D. PADRÕES
DE24
QUALIDADE
E EXTRAS
onde
têm, em média,
latas de conservas
por dispensa. Depois da recessão de 2009, o consumo de enlatados cresceu
exponencialmente como forma de os consumidores pouparem fazendo mais refeições em casa. À medida que os efeitos
USDA possui
uma
tabela própriaade
classificação
e certificação
de qualidade para os enlatados que entram no país. A
daArecessão
foram
desaparecendo,
venda
de enlatados
foi diminuindo.

X.

USDA providencia um serviço de inspeção onde certifica a qualidade dos vegetais processados, tendo por base critérios
nacionais.
O serviço de
é voluntário
e pago pelo
produtor
ou que
importador.
Ao chegará
abrigo doaos
programa,
como
Apesar
da diminuição
eminspeção
volume de
vendas, a previsão
para
2014 é de
o mercado
USD $80produtos
mil milhões
os2014,
vegetais,
inspecionados
durante todas
as fasesdiminui,
de preparação,
processamento,
e embalamento
em
numsão
aumento
de valor por
faceespecialistas
a 2013 O crescimento
do mercado
desde 2011,
para 2.5% ao
ano. Até
2017, espera-se que o mercado retraia 3%. Apesar de as vendas de enlatados nos E.U.A. terem diminuído, o consumo

ANÁLISE
DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA:
CHARCUTARIA
E CARNES

tem-se mantido constante. A chave para a entrada neste mercado será apresentar novos produtos através de técnicas de
marketing e de embalagem inovadoras.

VI.I.
VI.2.TENDÊNCIAS
TENDÊNCIASDO
DECONSUMIDOR
PRODUTOS

A.EmCONVENIÊNCIA
média, 1/4 da fruta e 1/3 dos vegetais consumidos nas casas americanas é enlatada. Os vegetais, a fruta, a carne, e a
sopa são os alimentos enlatados mais comuns. O milho enlatado é o vegetal mais comum (presente em 79% das casas),
Considerando
preço
e o tempo
de preparação,
os consumidores
encaram
os enlatados
como umaem
forma
económica
e
seguido pelo o
feijão
(74%).
As sopas
e caldos estão
presentes em 71%
das casas,
sendo seguidos,
importância,
pela
conveniente
consumirem
essenciais.
grandeos
maioria
dos consumidores
também
incorpora
os enlatados
fruta (67%),de
carne
(31.7%) nutrientes
e marisco (22.3%).
Por A
semana,
americanos
utilizam em média
5 latas
de conservas
para
nas
suas dietas
aos prazosEntre
de validade
longos.
incorporar
nos devido
seus cozinhados.
os que armazenam
fruta enlatada nas suas casas, as mais comuns são, o pêssego
(presente em 67% das casas) e o ananás (63%), seguidos do cocktail de frutas (56%) e da pera (52%).
Os maiores consumidores de enlatados nos E.U.A. são as famílias: 86% das famílias que cozinham em casa. Não passa
uma
semana
sem utilizar
comida
enlatada; de
90%
dos Americanos
depende de fruta ecom
vegetais
enlatadosdos
para
atingir o está
A massa
enlatada,
com uma
percentagem
consumo
pequena comparativamente
a generalidade
enlatados,
nível
de ingestão
recomendado
de nutrientes
necessários.
presente
em 69%
das habitações
com crianças.
21% da pasta importada é enlatada, e espera-se que as vendas anuais
cheguem até aos USD $10 milhões em 2016. A América do Norte possui a maior quota de mercado de alimentos e bebidas

B.enlatadas
IDADEem
E DEMOGRAFIA
termos de volume (mil milhões de unidades) respondendo por mais de 1/3 do total do mercado mundial de

enlatados em 2013. A carne enlatada, seguindo a tendência contrária a muitos outros produtos, irá verificar um aumento do
Os
consumidores
áreas
isoladas
dos E.U.A.
onde
o acesso
a fruta
vegetais
frescos é limitada, consomem
mercado;
de USDde
$77.2
milmais
milhões
em 2010
para USD
$80
mil milhões
noefinal
de 2014.
enlatados mais regularmente. Muitos consumidores afastados da costa ou de terras aráveis e férteis incorporam fruta e
vegetais
namais
sua popular.
dieta como
forma de
níveis
de nutrientes
recomendados
para a saúde.
A sopa éenlatados
o enlatado
A América
doalcançarem
Norte, o maior
consumidor
de sopa
no mundo, consome
mais de 70% de
toda a sopa enlatada mundialmente. Apesar disso, em 2013, a venda de sopa apenas cresceu 1%. O marisco enlatado
Os
indivíduos
recebem
assistência
alimentar
governamental
mais vegetais
fruta enlatada
do que – a
tem
sido um que
dos artigos
menos
lucrativos
nos últimos
anos, comconsomem
o atum - o enlatado
mais e
comprado
no segmento
a verificar
média americana.
Os americanos
aproximadamente
6 latas
de fruta
e vegetais
semana;
as pessoas
um decréscimo
de vendasconsomem
na ordem dos
30% nos últimos
15 anos.
O interesse
empor
adquirir
alimentos
frescos,
que
assistência
consomem
umaafastou
lata e meia
de fruta e vegetais
por semana.
Neste gruponas zonas
de recebem
fornecedores
locais ealimentar
produzidos
de formamais
orgânica
os consumidores
dos enlatados,
especialmente
demográfico,
costeiras. os enlatados potenciadores da saúde e que se distinguem pelo apelo à conveniência registaram o dobro das
vendas dos que apelavam ao nicho da “especialidade” ou “gourmet”.
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TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

X. ANÁLISES DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA: CHARCUTARIA E CARNES
X. 1. TENDÊNCIAS DOS
FORNECEDORES
As exportações portuguesas de carne nos últimos 5 anos
registam dois mercados principais, Espanha e Angola,
responsáveis por mais de 60% das saídas. Se a estes
destinos se somarem Venezuela, R. Unido e Rússia
temos listados os 5 primeiros mercados que por si só são
responsáveis por 90% das exportações do sector.
Fig. 61 - Exportações de Carne de Portugal - 2013

	
  

Fonte: Aicep

Angola é o principal destino de carne de vaca congelada

As principais exportações portuguesas de carne para

(18,1% do total em 2013), o 4º destino de carne fresca

Angola referem-se a carne de porco (45,5%). Seguem-se

ou refrigerada (4º) e o 3º mercado das exportações

as carnes e miudezas salgadas ou em salmoura, secas/

portuguesas de carnes e miudezas, NC 0206 e 0208.

fumadas e farinhas (20,6%), a carne de aves (19,7%)
e a carne de vaca (6,7%). Em 2013 o mercado angolano

No período de 2009 a 2013, o crescimento médio das

absorveu 16,6% das exportações portuguesas de carne

saídas para Angola tem acompanhado a média do setor

de porco, 29,1% das exportações de carnes e miudezas

(16,8% versus 16,7%), mas em 2013 este aumento foi

salgadas em salmoura, secas/fumadas e farinhas,

inferior (1,3% que compara com 14,4%).

21,2% das exportações de carne de aves, 44,9% das
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exportações de carne de vaca congelada e (apenas) 2,1%
das exportações de carne bovina fresca ou refrigerada.
Em conclusão, constata-se que o mercado angolano
se constitui como factor central e determinante para
a performance e rentabilidade do sector da carne, em
Portugal.
Fig. 62 - Evolução das exportações portuguesas de Carne, por país

Fonte: Aicep

	
  

	
  

As quotas de mercado de Portugal enquanto fornecedor
de Angola, no que se refere aos transformados de carne
e charcutaria (posição pautal 160100) situa-se num
patamar próximo dos 70%.
Fig. 61 –Indicadores de Enchidos e produtos semelhantes de Carne,
miudezas ou de Sangue (NC160100)

Fonte: Aicep

Os principais fornecedores de Angola de produtos

	
  

transformados de carne e charcutaria, em 2013 foram,
Portugal com 66,77%, o Brasil e Espanha com quotas de
31,66% e 0,83% respetivamente.
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Fig. 65 – Portugal: exportações de Enchidos e outros transformados
de Carne - 2013

	
  

Fonte: Aicep

Moçambique, assim como Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe são também importantes destinos das nossas
exportações desta posição pautal.
Fig. 66 - Evolução das exportações Portuguesas, por país, Enchidos e
outros Transformados de Carne.

Fonte: Aicep

	
  

	
  

Em 2013 os 3 principais mercados de enchidos e
transformados de carne (Angola Espanha e França)
representavam mais de 85% das saídas, sendo a
tendência o reforço da posição de Angola, enquanto
cliente. As saídas de enchidos e outros transformados de
carne, com destino a Angola aumentaram a taxas médias
de dois dígitos entre 2009 e 2013.
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Em 2013, as exportações dos produtos transformados
de carne, para Angola, representavam, para a indústria
nacional:
»» 83% das saídas de enchidos;
»» 76,4% das saídas de carne de porco conservada,
exceto pás e pernas;
»» 79,7% das saídas de pernas de porco e respetivos
pedaços conservados;
»» 81,2% das saídas de preparações e conservas de
bovino;
»» 80,5%. de pás e de pedaços de pás de porco
conservadas.
As saídas de enchidos e transformados de carne para
Moçambique (5º cliente) cresceram 23% em média ao
ano, no mesmo período.

IMPORTAÇÕES ANGOLANAS:
As importações angolanas de carne mais que duplicaram,
de 2009 a 2013, ocupando o Brasil o primeiro posto
enquanto fornecedor, seguido dos EUA e da Índia. A
partir de 2013 registaram uma diminuição, que ficou
a dever-se ao aumento da produção local, apoiada por
políticas e apoios financeiros estatais e ao investimento
estrangeiro no setor.
Fig. 67 – Angola: Principais fornecedores de Carne (02), em valor
(milhares de €)

Exporters

Imported value in Imported value in Imported value in Imported value in
2009
2010
2011
2012

Total

295977

381730

Brazil

Imported value in 2013

538301

650188

642972

135647

142362

217300

255949

237868

United States of America

46746

112352

149583

181165

187337

India

36770

38573

41560

65728

79385

Portugal

19658

16086

26420

31464

31814

Netherlands

9314

14187

20637

24379

20702

Paraguay

10627

16012

14260

27266

19560

Argentina

10233

6101

10441

11012

14262

Belgium

6950

10587

10433

9095

10821

South Africa

2084

3915

1063

3808

6061

Fonte: Intracen
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No entanto, as importações de carne com origem em
Portugal mantiveram-se estáveis, em desfavor da
quota do Brasil. Por tipo de carnes, o comportamento
das importações angolanas, entre 2009 e 2013, foi o
seguinte:
Fig. 68 - Importações Angolanas de Carne (02), em valor (milhares de €)

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

126002

213044

287517

344107

331188

Meat of bovine animals, frozen

64150

76488

104422

130486

142136

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

53492

54060

85346

101846

98306

‘0210

Meat & edible meat offal

20375

11725

25590

29731

32768

‘0206

Edible offal of red meat

15901

20216

29505

38050

32692

‘0201

Meat of bovine animals, fresh or chilled

3563

3089

3129

3195

2996

‘0204

Meat of sheep or goats - fresh, chilled
or frozen

11880

2675

2101

1864

1961

‘0209

Pig and poultry fat

183

83

145

295

599

‘0208

Meat and edible meat offal nes

429

337

543

614

327

‘0205

Meat of horses, asses or mules - fresh,
chilled or frozen

4

14

Code

Product label

‘0207

Meat&edible offal of poltry meat

‘0202
‘0203

Fonte: Intracen

As importações angolanas de carnes curadas revelam, no
mesmo período, uma tendência de aumento em quase
todas as posições pautais.
Fig. 69 – Importações Angolanas de Carne (0210), em valor (milhares de €)
Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

13275

7532

18403

22348

23869

Swine meat cured, nes

3107

2166

4225

3989

4890

‘021011

Hams, shoulders and cuts thereof, of
swine bone in, cured

1073

840

1249

1452

2146

‘021012

Bellies, streaky and cuts thereof,
swine cured

2911

1179

1701

1846

1455

‘021099

Meat and edible offal, salted, in brine,
dried or smoked, and edible f

9

8

11

96

409

Code

Product label

‘021020

Bovine meat cured

‘021019

Fonte: Intracen

Nas importações de salsichas e produtos similares,
Angola apresenta-se como um mercado em crescimento,
assunto que aliás já tínhamos abordado quando tratámos
dos produtos enlatados, sendo Portugal o primeiro
fornecedor, com cerca de 70 milhões de euros de quota
de Mercado.
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Fig. 71 - Importações Angolanas de Salsichas e produtos similares
(1601), em valor (milhares de €)
Code

Product label

‘160100

Sausage&sim prod of meat,meat
offal/blood&food prep basd on
these prod

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

65661

63578

79607

96039

105776

Fonte: Intracen

Fig. 72 - Principais países dos quais Angola importa Salsichas e
produtos similares (1601), em valor (milhares de €)
Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

Total

65661

63578

79607

96039

105776

Portugal

47681

43524

57317

60261

70635

Brazil

15990

18660

20589

34293

33460

Spain

280

473

297

422

873

Netherlands

400

552

785

332

506

South Africa

105

139

119

196

106

34

56

50

80

104

0

7

200

187

44

176

125

107

26

25

0

0

0

26

18

Italy
Turkey
Namibia
Switzerland
Fonte: Intracen

Já em Moçambique, as importações de carne registam
um aumento de 2012 para 2013 em quase todas as
categorias, numa tendência de crescimento que perdura
já a alguns anos.
Fig. 73 – Moçambique: Principais países fornecedores de Carne (02), em
valor (milhares de €)
Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

World

9225

6729

11963

19524

25116

Brazil

5676

3289

5276

8884

11397

South Africa

1833

2393

4376

6947

8341

0

0

59

744

1398

98

124

960

984

1379

381

107

303

497

634

Ireland

20

84

34

208

415

Swaziland

68

82

175

199

278

United Kingdom

65

255

22

141

264

0

0

0

0

170

57

105

29

29

148

Italy
United States of
America
Portugal

Saudi Arabia
Argentina
Fonte: Intracen
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Por tipo de Carne, as estatística revelam que o frango
e aves são nitidamente o primeiro produto importado,
seguido do bovino e suíno:
Fig. 74 - Importações Moçambicanas de Carne (02), em valor (milhares de €)
Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

7494

4200

7641

12078

15694

Meat of bovine animals, frozen

465

342

1367

2366

3426

‘0201

Meat of bovine animals, fresh or
chilled

270

378

1390

2300

1976

‘0203

Meat of swine, fresh, chilled or frozen

155

98

259

1287

1659

‘0206

Edible offal of red meat

655

594

579

884

1362

‘0210

Meat & edible meat offal

77

776

149

292

504

‘0204

Meat of sheep or goats - fresh, chilled
or frozen

92

331

538

199

407

‘0208

Meat and edible meat offal nes

11

5

36

106

78

‘0209

Pig and poultry fat

5

4

3

11

11

Code

Product label

‘0207

Meat&edible offal of poltry meat

‘0202

No que respeita às importações de salsichas e similares,
Moçambique revela-se um mercado em crescimento
acentuado, tendo registado de 2012 para 2013 um
incremento de 73%.
Fig. 77 - Importações de Moçambique de Salsichas e produtos similares
(1601), em valor (milhares de €)
Code

Product label

‘160100

Sausage&sim prod of meat,meat
offal/blood&food prep basd on
these prod

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

1267

760

1094

1561

3092

Fonte: Intracen

Os principais fornecedores deste tipo de produtos são
Portugal, África do Sul e Brasil tendo Portugal sido
responsável por 61% do valor das importações de
salsichas e similares, mas perdendo quota para o Brasil e
África do Sul, de 2012 para 2013.
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Fig. 78 - Principais países dos quais Moçambique importa de Salsichas e
produtos similares (1601), em valor (milhares de €)
Exporters
World

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Imported value in 2013

1267

760

1094

1561

3092

Portugal

898

468

631

1079

1887

South Africa

290

285

353

243

660

Brazil

60

6

90

104

379

Italy

17

0

0

7

67

Cayman Islands

0

0

0

0

24

Netherlands Antilles

0

0

0

30

24

Fonte: Intracen

X.2. TENDÊNCIAS DO
CONSUMIDOR
Segundo aponta Sérgio Nunes (Kero), a procura de
carne e charcutaria por parte do consumidor angolano,
tem registado um crescimento de 10% a 15% ao ano.
Nas lojas Jumbo, Domingos Francisco, aponta para
um crescimento anual de 20%, já Nehme Mhanna,
(Rayan Investment), afirma que os valores anuais de
crescimento sejam superiores, rondando os 50%.
Espera-se que a aquisição de carne em espaços onde
exista maior controlo e segurança alimentar venha a
aumentar. O consumidor vai ficando mais consciente
da necessidade de adquirir produtos que passem por
um controlo sanitário, pelo adequado manuseamento e
sistema de refrigeração.
No mercado angolano, onde se julga que 70% a 80% dos
consumidores recorram ao mercado informal, o comércio
de carne (principalmente fresca) representa ainda um
enorme risco para a saúde pública.
Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Agostinho
Neto sobre a venda de carne nestes locais, revela que
apesar dos preços baixos, o risco para a saúde é elevado,
existindo várias patologias do foro gastrointestinal
que daí resultam, e mesmo um elevado número de
mortes registadas. Nos casos de intoxicação alimentar
é apontado que “as doenças diarreicas agudas (DDA), a
febre tifoide, e a peritonite, são as várias manifestações
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gastrointestinais que podem decorrer dessa intoxicação,

particular as carnes, nos locais próprios para evitar

que quando graves, conduzem à morte”.

patologias e intoxicações alimentares derivadas do mau
acondicionamento e conservação.

Nesta pesquisa, foi entrevistada uma “vendedeira”
Domingas Ferraz, que relatou os paços do processo. Esta

O presidente da Associação Angolana dos Direitos do

“vendedeira”, explicou que as carnes são adquiridas em

Consumidor (AADIC), Diógenes de Oliveira, reitera estas

grosso, a armazéns de venda de frescos, para depois

preocupações e alerta que o combate à comercialização

serem comercializados a retalho nos mercados informais:

de carne no mercado informal não depende somente dos

“temos as nossas próprias arcas onde guardamos

órgãos que defendem os direitos do consumidor, mas

as carnes e colocamos nas casas de processo onde

também do cidadão.

pagamos mensalmente (…) uma parte é retirada e posta
em tabuleiros para serem levados ao mercado, onde
vendemos a retalho e o que sobrar volta para a arca”
explica Domingas Ferraz.
Anacleta António “vendedeira” no mercado, diz que
“enxotar as moscas que pousam sobre as carnes e
tapando o tabuleiro com saco” são os métodos que
usa para proteger as carnes que vende. “Até nos

A carne fresca de bovino é a mais procurada em

supermercados encontramos moscas, é normal”,

supermercados, afirmam Domingos Francisco e Sérgio

afirmando que os alimentos desde que sejam tapados

Nunes (nas lojas Jumbo e Kero) e este último explica

não constituem perigo para o consumo.

que a importação da carne de bovino pode suportar o
transporte marítimo, enquanto a carne de suíno fresca

Somado a estes perigos, as carnes são ainda expostas ao

é trazida por via aérea para que sejam asseguradas as

sol e à poluição da circulação rodoviária, visto que muitas

condições de higiene e segurança, reflectindo-se o custo

destas bancas estão localizadas na berma da estrada.

do transporte no preço ao consumidor.

Neste sentido, são feitos apelos à sociedade para que

Domingos Francisco acrescenta que o consumidor

se adopte regras saudáveis e compre alimentos, em

prefere “ver a carne ser cortada da peça”, pois esta
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operação “inspira confiança” fazendo menção aos
clientes que preferem comprar carne ao Kg, em vez de
pré-embalada.

Na charcutaria, existe grande procura por enchidos,
presuntos e fatiados tanto pré-embalados como ao
balcão, havendo preferência por esta opção, uma vez que
as quantidades podem ser ajustadas às necessidades do
cliente.
Nos supermercados e hipermercados a procura por
produtos de carne e charcutaria vem principalmente
de classes altas e expatriados, portugueses, espanhóis
e brasileiros. Estas comunidades procuram produtos
semelhantes aos do seu país de origem, para o consumo
diário.
Os consumidores de classes mais altas tendem a estar
mais informados, e evitam os riscos da compra no
comércio informal.
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X.3. TENDÊNCIAS DO PRODUTO
A tendência actual do sector da carne e transformados
vai no sentido da produção e abate local e é liderada
pelas Carnes Valinho, que desde 2011 são a única
empresa do sector com produção local, mas que poderá
ser seguida por outros operadores, reduzindo os custo
logísticos e garantindo melhores condições de higiene e
segurança do produto.
Segundo aponta o Sérgio Nunes (Kero), os retailers
procuram cada vez mais empresas que consigam integrar
o processo logístico, desde o abate à entrega na loja.
Como é óbvio esse processo reduz os custos ao produto
final e, comparados com o mercado informal, a diferença
é já notória.
Uma vez mais se regista a diferença e o nível de risco
entre produtos apresentados pelas grandes superfícies e
os que são vendidos nas bancas do mercado informal.
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Sérgio Nunes refere como marcas de maior expressão a
Valinho, a Primor, a Probar e a Sicasal, enauqnto Nehme
Mhanna (da Rayan Investment), aponta a Sicasal como
líder de vendas. Domingos Francisco (Jumbo) reparte a
liderança entre a Nobre, Izidoro e Probar. Luís Santana,
da Shoprite, refere a liderança da Nobre.
Os entrevistados registam a preferência por produtos
portugueses e referem “igual a Portugal”, quanto às
características e produtos disponíveis.
Os preços praticados em cadeias de distribuição por
nós registados em Dezembro de 2014, foram: alheira
embalada Primor 2.599 Kz (aprox 21,65€/kg); bacon
embalado da marca Valinho 2.699 Kz (22,48€/kg);
morcela embalada Valinho 449 Kz (3,74€/unidade) e
chouriço embalado Primor 1.699 Kz (14,16€/kg).
O presunto fatiado pré-embalado ”reserva” Valinho
ronda os 4.999 Kz (41,65€/kg); o chourição fatiado
Valinho ronda 459 Kz (3,82€/100 gr); salame fatiado
pré-embalado Valinho entre 599 Kz e 799 KZ (4,98€ a
6,66€/150 grs); salame fatiado pré-embalado Probar
819 Kz (6,82€/200 gr); mortadela fatiada pré-embalada
599 Kz (4,98€/200gr).
A carne fresca refrigerada não apresenta informação
da origem, podendo provir de vários países sem que o
consumidor saiba. Para Luís Santana (Shoprite) a carne
de suíno que esta cadeia comercializa é importada
essencialmente da África de Sul e a bovina do Brasil. Para
para Domingos Francisco (Jumbo), a carne bovina que
comercializa é importada na sua maioria da Argentina, do
Brasil e do Uruguai.
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X.4. TENDÊNCIAS
DE COMUNICAÇÃO
Como defende Sérgio Nunes (Kero), o consumidor
angolano reconhece as marcas que operam no mercado
há mais tempo e Domingos Francisco, sublinha o papel
que a cadeia Jumbo teve na notoriedade das marcas
portuguesas presentes no mercado.
O consumidor reconhece as marcas, e por isso é
fundamental o fomento da notoriedade da marca através
da comunicação, para que as posicione como marcas de
confiança.
A comunicação em carnes e charcutaria deve ir ao
encontro do consumidor, mostrando a sintonia do
produto com as receitas típicas locais. A comunicação da
embalagem deve ser também “culturalmente coerente”,
pois como refere Domingos Francisco (Jumbo), “se forem
coisas muito diferentes daquilo a que estão habituados,
os consumidores não aderem, desconfiam”.
A alusão à saúde pública também pode ser utilizada
como argumento convincente, feita directamente ou
integrando acções de sensibilização sobre os perigos de
comprar carne no mercado informal.
A alusão à produção nacional, bem como aos valores
sociais e preocupações ambientais, são vectores
de comunicação com os Consumidores que cada
vez são mais eficazes e bem acolhidos, quando seja
possível utilizar este argumento. Um bom exemplo é a
comunicação da Valinho, que abaixo reproduzimos com a
devida vénia:
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“Para a Valinho, uma Marca de Excelência nacional, o
importante é a felicidade do povo e a defesa da terra
angolana. Na Valinho os angolanos estão sempre em
primeiro lugar e é por isso que a Marca é muito mais do
que simples produtos de qualidade. É acima de tudo,
uma empresa social e economicamente responsável,
tecnologicamente inovadora e com preocupações
ecológicas. A Valinho é amiga do ambiente, das pessoas
e de Angola”.
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VI. CONSERVAS / ENLATADOS

Os alimentos kosher detêm uma quota de mercado significativa, com os consumidores a gastarem mais de USD $12.5 mil
milhões anuais em alimentos kosher tradicionais. Este valor é esperado que aumente mil milhões de dólares até 2023. As
pessoas tendem a considerar estes alimentos como mais saudáveis e éticos. O mercado para estes produtos, incluindo

INTRODUÇÃO
os enlatados contendo ingredientes com certificação Kosher, estão atualmente avaliados em USD $370 mil milhões. Os
alimentos com este tipo de certificação não só atraem a população judaica, como são também opção para consumidores
Os
enlatados têm
mantido
vendas
consistentes
últimos
50 anos entre os consumidores americanos. Na generalidade,
vegetarianos,
doentes
celíacos
intolerantes
aonos
glúten
e à lactose.
o mercado dos enlatados foi de USD $77.2 mil milhões em 2013, ano em que os E.U.A. ocupam a 6ª posição no ranking
de países com maior consumo do produto Em 2013, 98% dos Americanos possuíam enlatados nas suas dispensas,
onde têm, em média, 24 latas de conservas por dispensa. Depois da recessão de 2009, o consumo de enlatados cresceu

D. PADRÕES DE QUALIDADE E EXTRAS

exponencialmente como forma de os consumidores pouparem fazendo mais refeições em casa. À medida que os efeitos
da recessão foram desaparecendo, a venda de enlatados foi diminuindo.
A USDA possui uma tabela própria de classificação e certificação de qualidade para os enlatados que entram no país. A

XI.

USDA providencia um serviço de inspeção onde certifica a qualidade dos vegetais processados, tendo por base critérios
Apesar da diminuição em volume de vendas, a previsão para 2014 é de que o mercado chegará aos USD $80 mil milhões
nacionais. O serviço de inspeção é voluntário e pago pelo produtor ou importador. Ao abrigo do programa, produtos como
em 2014, num aumento de valor face a 2013 O crescimento do mercado diminui, desde 2011, para 2.5% ao ano. Até
os vegetais, são inspecionados por especialistas durante todas as fases de preparação, processamento, e embalamento
2017, espera-se que o mercado retraia 3%. Apesar de as vendas de enlatados nos E.U.A. terem diminuído, o consumo

ANÁLISE
DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA:
FRUTA E VEGETAIS

tem-se mantido constante. A chave para a entrada neste mercado será apresentar novos produtos através de técnicas de
marketing e de embalagem inovadoras.

VI.I.
VI.2.TENDÊNCIAS
TENDÊNCIASDO
DECONSUMIDOR
PRODUTOS

A. CONVENIÊNCIA

Em média, 1/4 da fruta e 1/3 dos vegetais consumidos nas casas americanas é enlatada. Os vegetais, a fruta, a carne, e a

sopa são os alimentos enlatados mais comuns. O milho enlatado é o vegetal mais comum (presente em 79% das casas),
Considerando o preço e o tempo de preparação, os consumidores encaram os enlatados como uma forma económica e
seguido pelo feijão (74%). As sopas e caldos estão presentes em 71% das casas, sendo seguidos, em importância, pela
conveniente de consumirem nutrientes essenciais. A grande maioria dos consumidores também incorpora os enlatados
fruta (67%), carne (31.7%) e marisco (22.3%). Por semana, os americanos utilizam em média 5 latas de conservas para
nas suas dietas devido aos prazos de validade longos.
incorporar nos seus cozinhados. Entre os que armazenam fruta enlatada nas suas casas, as mais comuns são, o pêssego
(presente em 67% das casas) e o ananás (63%), seguidos do cocktail de frutas (56%) e da pera (52%).
Os maiores consumidores de enlatados nos E.U.A. são as famílias: 86% das famílias que cozinham em casa. Não passa
uma semana sem utilizar comida enlatada; 90% dos Americanos depende de fruta e vegetais enlatados para atingir o
A massa enlatada, com uma percentagem de consumo pequena comparativamente com a generalidade dos enlatados, está
nível de ingestão recomendado de nutrientes necessários.
presente em 69% das habitações com crianças. 21% da pasta importada é enlatada, e espera-se que as vendas anuais
cheguem até aos USD $10 milhões em 2016. A América do Norte possui a maior quota de mercado de alimentos e bebidas

B. IDADE E DEMOGRAFIA

enlatadas em termos de volume (mil milhões de unidades) respondendo por mais de 1/3 do total do mercado mundial de

enlatados em 2013. A carne enlatada, seguindo a tendência contrária a muitos outros produtos, irá verificar um aumento do
Os consumidores de áreas mais isoladas dos E.U.A. onde o acesso a fruta e vegetais frescos é limitada, consomem
mercado; de USD $77.2 mil milhões em 2010 para USD $80 mil milhões no final de 2014.
enlatados mais regularmente. Muitos consumidores afastados da costa ou de terras aráveis e férteis incorporam fruta e
vegetais enlatados na sua dieta como forma de alcançarem níveis de nutrientes recomendados para a saúde.
A sopa é o enlatado mais popular. A América do Norte, o maior consumidor de sopa no mundo, consome mais de 70% de
toda a sopa enlatada mundialmente. Apesar disso, em 2013, a venda de sopa apenas cresceu 1%. O marisco enlatado
Os indivíduos que recebem assistência alimentar governamental consomem mais vegetais e fruta enlatada do que
tem sido um dos artigos menos lucrativos nos últimos anos, com o atum - o enlatado mais comprado no segmento – a
a média americana. Os americanos consomem aproximadamente 6 latas de fruta e vegetais por semana; as pessoas
verificar um decréscimo de vendas na ordem dos 30% nos últimos 15 anos. O interesse em adquirir alimentos frescos,
que recebem assistência alimentar consomem mais uma lata e meia de fruta e vegetais por semana. Neste grupo
de fornecedores locais e produzidos de forma orgânica afastou os consumidores dos enlatados, especialmente nas zonas
demográfico, os enlatados potenciadores da saúde e que se distinguem pelo apelo à conveniência registaram o dobro das
costeiras.
vendas dos que apelavam ao nicho da “especialidade” ou “gourmet”.

A. ÉTNICOS
C. RELIGIÃO
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XI. ANÁLISES DE TENDÊNCIAS
CATEGORIA: FRUTAS E VEGETAIS
XI. 1 TENDÊNCIAS DOS
FORNECEDORES
Tanto em Angola como em Moçambique a viabilidade
dos investimentos no sector agrícola é afectada por
vários condicionalismos, nomeadamente a falta de
infra-estruturas, a dependência dos insumos do exterior,
a economia inflacionada dos custos de produção e dos
equipamentos maioritariamente importados, e pelos
baixos níveis de produtividade normalmente alcançados.
A actividade do sector agrário realiza-se através das
campanhas agrícolas, levadas a cabo em explorações
agrícolas familiares e explorações agrícolas empresariais.
As primeiras são responsáveis pela maior fatia da
produção e referem-se a métodos de cultivo em
regime de sequeiro, enquanto as explorações agrícolas
empresariais, realizam a produção em regadio.
A produção agrícola angolana registou um crescimento
em 2010/2011 de 18,48% comparativamente à
campanha anterior, em que a taxa de crescimento tinha
sido de 6%, demostrando assim uma aceleração na taxa
de crescimento global.
Fig. 79 - Produção Agrícola em Angola
2008/2009
CULTURAS
CEREAIS

2009/2010

P.O.
(t)

P.O.
(t)

D.
(t)

2010/2011
T.C. (%)

P.O.
(t)

D.
(t)

T.C. (%)

1.052.843

1.177.948

125.105

12

1.408.826

230.878

19,60

364.078

371.368

7.290

2

472.380

101.012

27,20

14.633.434

15.686.523

1.053.089

7

16.219.865

533.342

3,40

HORTÍCOLAS

4.614.910

4.729.267

114.357

2

5.188.006

458.739

9,70

FRUTAS

2.668.279

2.757.521

89.242

3

3.388.993

631.472

22,90

LEGUMINOSAS/OLEAGINOSAS
RAÍZES E TUBÉRCULOS

CAFÉ E PALMAR
TOTAL

7.530

8.400

870

12

10.758

2.358

28,07

23.341.074

24.731.027

1.389.953

6

26.688.828

1.957.801

18,48

Legenda: P.O. - Produção observada; D. - Diferença; T.C. Taxa de
crescimento. Fonte Ministério da Agricultura de Angola
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Nas culturas alimentares angolanas, as leguminosas e

que vai transformar o produto em banana desidratada,

oleaginosas, o feijão, a soja e o amendoim foram as que

destinando-se o output a fornecer merendas escolares,

mais aumentaram, com uma taxa de crescimento de

hospitais, unidades militares, companhias aéreas e

27,2%. No caso do feijão, este foi impulsionado, pelo

instituições sociais, obviando assim as limitações (da

facto do preço se ter tornado bastante atractivo, o que

inexistência) de rede de frio a nível nacional, que não

fez aumentar a sua produção.

permite a distribuição generalizada de frutos frescos em
circuito refrigerado.

A produção interna angolana de outros hortícolas têm
registado igualmente crescimentos significativos, com

A industrialização das culturas hortícolas e frutícolas

a procura a ser satisfeita gradualmente pela produção

deverá contribuir significativamente para o crescimento

local. Como produtos altamente perecíveis, a produção

dos produtos produzidos localmente.

está fortemente condicionada pela estrutura logística
(ou ausência dela), insuficiência de entrepostos

Uma das tendências registadas, é também a criação

frigoríficos e unidades vocacionadas para a conservação

de fazendas próprias por parte das grandes cadeias de

e transformação, o que ainda condiciona a oferta local.

distribuição alimentar, como meio de colmatar a falta
de oferta e assegurar as melhores condições de supply

Para fazer face a esta situação em Angola, está em curso

chain, num cenário de procura crescente.

a construção de 8 entrepostos frigoríficos localizados
junto aos principais perímetros irrigados do país e, a

A Maxi em Angola, é um dos operadores que desenvolve

construção de outros entrepostos na periferia dos

um programa de parcerias com os produtores (“Fazenda

principais centros urbanos onde se localizam cinturas

Maxi”) com o objectivo de fomentar a produção local

verdes. Está igualmente em fase de conclusão uma

e tornar acessíveis os produtos agrícolas. A cadeia

fábrica de processamento de tomate e outra dedicada ao

portuguesa Continente do grupo Sonae tem planos para

processamento de banana, ambas em Caxito-Bengo. Este

adotar a mesma prática quando der início à operação no

empreendimento deverá começar a operar no primeiro

mercado. A Sonae promete estimular a produção local,

trimestre de 2015 e inclui uma linha de transformação de

lançando um clube de produtores angolanos, tal como já

tomate e uma linha de processamento de banana fresca,

faz com os fornecedores portugueses.
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A Fazenda Maxi trabalha atualmente com 44 artigos:
Batata Nacional

Alface

Banana Nacional

Batata Doce

Alface Iceberg

Banana Pão

Cebola Nacional

Tomate Salada

Limão Nacional

Cenoura Local

Tomate Cozinha

Lima

Feijão Verde

Pimento Verde

Melancia

Couve Lombarda

Pimento Vermelho

Melão Pepino

local de hortícolas frescos. Mas, em 2013, os vegetais

Couve Brócolos

Pimento Amarelo

Mamão

congelados registam já uma diminuição no valor das

Couve Flor

Abóbora Nacional

Maracujá

importações comparativamente a 2012, enquanto

Couve Chinesa

Abóbora Manteiga

Manga

antes apresentavam crescimentos. No mesmo período,

Repolho

Abóbora Moranga

Abacaxi

Repolho Roxo

Abóbora Gila

Morangos

registam diminuição as importações de tomate, alface

Beringela

Beterraba

Papaia

Curgete

Aipo

Meloa

Quiabos

Mandioca

Nabo

Salsa

Fig. 80 - Importações de Angola de Vegetais, Raízes e Tubérculos

Alho Francês

Jindungo malagueta

(07), em valor (milhares de €)

A importação de vegetais congelados e refrigerados
tem suprido, de alguma medida, a carência da oferta

e pepino frescos ou refrigerados, conforme ilustrado no
quadro seguinte.

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

12036

31439

34031

41498

47080

Onions, garlic and leeks, fresh or
chilled

4279

13884

8539

15140

17011

‘0701

Potatoes

4448

7957

7943

11565

12254

‘0710

Frozen vegetables

1658

1990

2063

2922

2643

‘0706

Carrots, turnips and salad beetroot,
fresh or chilled

304

772

767

1753

1963

‘0712

Dried vegetables

185

193

363

579

704

‘0709

Vegetables nes, fresh or chilled

274

592

786

864

703

‘0704

Cabbages and cauliflowers,fresh or
chilled

157

233

261

336

403

‘0708

Leguminous vegetables, shelled or
unshelled, fresh or chilled

55

2268

301

5757

355

‘0711

Vegetables, provisionally preserved
(unfit for immediate consumption)

137

157

177

138

335

‘0702

Tomatoes

219

470

248

200

139

‘0705

Lettuce and chicory, fresh or chilled

148

406

291

146

71

‘0714

Manioc, arrowroot salem (yams) etc

5

82

5

10

44

‘0707

Cucumbers and gherkins, fresh or
chilled

34

160

28

47

22

Code

Product label

‘0713

Dried vegetables, shelled

‘0703

Fonte: Intracen

No global, as importações de vegetais têm crescido em
valor de ano para ano, embora com abrandamento em
2013 (+3.4%), muito abaixo do crescimento verificado
de 2011 para 2012, cerca de 45%.
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Fig. 81 - Principais países dos quais Angola importa Vegetais, Raízes e
Tubérculos (07), em valor (milhares de €)

Exporters

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

23940

60605

55806

80957

83726

Total
South Africa

3194

5103

9934

22234

23006

Canada

4338

15690

7686

19399

20939

Portugal

4493

5693

6455

10890

9860

United States of
America

1573

5814

4538

5322

8876

Mexico

441

3577

11629

855

8587

Namibia

5115

14095

4611

3729

5202

China

1743

7471

7735

6517

3337

Fonte: Intracen

Nesta posição pautal (07-Vegetais, raízes e tubérculos)
Portugal é o terceiro fornecedor de Angola, depois
da África do Sul e Canadá, mas com valores bastante
inferiores.
No que se refere a frutas, regista-se a diminuição do total
das importações angolanas, potenciada pelo decréscimo
de importação de pomóides (maças, peras e marmelos).
Ainda assim, registam-se aumentos em citrinos, uvas,
tâmaras, figos, abacaxis, mangas, abacates e goiabas.
Fig. 82 - Importações Angolanas de Fruta (08), em valor (milhares de €)
Imported value
in 2009

Imported value
in 2010

Imported value
in 2011

Imported value
in 2012

Imported value in
2013

Apples, pears and quinces, fresh

3214

12638

12778

17470

15763

‘0805

Citrus fruit, fresh or dried

1028

3648

4346

6295

6685

‘0806

Grapes, fresh or dried

889

1790

1892

2664

3069

‘0802

Nuts nes

1505

1470

1368

2162

2194

‘0809

Apricots, cherries, peaches, nectarines,
plums & sloes, fresh

199

574

529

1094

928

‘0804

Dates, figs,pineapples, mangoes,
avocadoes, guavas

373

328

396

740

855

‘0801

Brazil nuts, cashew nuts & coconuts

846

675

1278

1759

849

‘0813

Dried fruit

822

636

448

731

681

‘0810

Fruits nes, fresh

203

369

388

657

676

‘0811

Frozen fruits & nuts

59

65

34

152

76

‘0807

Melons (including watermelons) &
papayas, fresh

35

58

8

19

49

‘0803

Bananas and plantains, fresh or dried

10

65

57

79

40

‘0812

Provisionally preserved fruits & nuts
(unfit for immediate consumption

72

41

2

‘0814

Citrus fruit and melon peel

1

2

1

Code

Product label

‘0808

6
1

Fonte: Intracen
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As importações de fruta de Angola são provenientes
essencialmente de África do Sul e de Portugal (segundo
fornecedor) tendo ambos perdido alguma quota, em
2013, a favor de Espanha e Namíbia
Fig. 83 - Principais países dos quais Angola importa Fruta (08), em
valor (milhares de €)
Exporters

Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

Total

9263

22423

23529

33830

31872

South Africa

3932

10108

15288

21488

19659

Portugal

3395

3757

5149

8013

7872

97

578

696

577

918

876

6363

579

441

772

14

161

255

362

738

Spain
Namibia
Israel
Argentina

Imported value in 2013

0

388

286

799

410

Uruguay

14

39

0

217

303

India

66

11

26

108

197

Indonesia

93

206

375

577

187

Egypt

48

159

284

413

167

Brazil

99

54

41

88

137

China

62

28

18

20

101

Fonte: Intracen

Já em Moçambique, as importações em valor de vegetais
continuam a registar aumentos sucessivos desde 2009.
De 2012 para 2013 esse aumento foi mais significativo
nos códigos pautais referidos a batatas, cebolas e alho.
Fig. 84 - Importações Moçambicanas de Vegetais, Raízes e Tubérculos
(07), em valor (milhares de €)
Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

1626

1416

2491

3913

5077

Potatoes

2483

2240

2809

3994

5014

‘0702

Tomatoes

1646

2220

1271

1248

1613

‘0710

Frozen vegetables

260

197

725

693

848

‘0709

Vegetables nes, fresh or chilled

499

532

601

451

791

‘0713

Dried vegetables, shelled

392

288

1709

174

736

‘0706

Carrots, turnips and salad
beetroot, fresh or chilled

158

64

187

268

423

‘0705

Lettuce and chicory, fresh or
chilled

61

132

86

108

208

‘0712

Dried vegetables

120

125

158

124

160

‘0704

Cabbages and cauliflowers,fresh
or chilled

35

39

41

114

149

‘0708

Leguminous vegetables, shelled
or unshelled, fresh or chilled

1203

108

62

44

125

92

339

91

37

60

7

8

13

25

50

3

4

3

17

12

Code

Product label

‘0703

Onions, garlic and leeks, fresh or
chilled

‘0701

‘0711
‘0707
‘0714

Vegetables, provisionally
preserved (unfit for immediate
consumption)
Cucumbers and gherkins, fresh
or chilled
Manioc, arrowroot salem (yams)
etc

Fonte: Intracen
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Nesta posição pautal 07, as importações são
maioritariamente provenientes da África do Sul, sendo
Portugal o 3º fornecedor, mas com valores bastante
inferiores, quase residuais.
Fig. 85 – Moçambique Principais fornecedors Vegetais, Raízes e
Tubérculos (07), em valor (milhares de €)
Imported value in 2009

Imported value in 2010

Imported value in 2011

Imported value in 2012

World

Exporters

8584

7711

10248

11209

15265

South Africa

6581

6946

8003

9498

12874

370

352

907

1134

1593

87

101

253

232

334

Netherlands

0

49

78

25

190

Zimbabwe

0

0

38

18

99

14

0

0

51

62

1195

1

1

2

41

China
Portugal

Denmark
Italy

Imported value in 2013

Fonte: Intracen

Já no tocante à posição pautal 08- “frutas frescas, secas
ou refrigeradas” a África do Sul é o principal fornecedor,
com 93% de quota, Portugal ocupa a segunda posição
embora com valores significativamente modestos.
Os produtos que Moçambique mais importa são as
pomóides (maças, peras e marmelos) seguidas dos
citrinos. A tendência é para o incremento da importação,
uma vez que a produção nacional continua muito diminuta.
Fig. 86 – Moçambique: Importações de fruta (08), em valor (milhares de €)
Code

Product label

‘0808

Apples, pears and quinces, fresh

Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

206

92

696

975

2358

‘0802

Nuts nes

275

838

1274

1131

766

‘0805

Citrus fruit, fresh or dried

355

270

280

800

707

‘0810

Fruits nes, fresh

556

393

449

341

635

‘0806

Grapes, fresh or dried

53

35

187

171

388

‘0801

Brazil nuts, cashew nuts & coconuts

215

107

278

177

382

‘0813

Dried fruit

184

215

310

367

368

‘0809

Apricots, cherries, peaches,
nectarines, plums & sloes, fresh

9

9

61

71

184

‘0804

Dates, figs,pineapples, mangoes,
avocadoes, guavas

40

21

75

72

138

‘0807

Melons (including watermelons) &
papayas, fresh

22

17

32

58

133

4

8

26

16

38

4

12

103

31

25

0

2

39

6

17

0

1

1

3

8

‘0811
‘0812
‘0803
‘0814

Frozen fruits & nuts
Provisionally preserved fruits
& nuts (unfit for immediate
consumption
Bananas and plantains, fresh or
dried
Citrus fruit and melon peel

Fonte: Intracen

120

TENDÊNCIAS DO MERCADO ALIMENTAR
ANGOLA E MOÇAMBIQUE

O valor total das importações moçambicanas de frutas
frescas, secas e refrigeradas tem crescido anualmente
a ritmo vertiginoso, prevendo-se que a África do Sul
mantenha a sua posição enquanto fornecedor, no futuro
próximo.
Fig. 87 - Principais países dos quais Moçambique importa Fruta (08),
em valor (milhares de €)
Imported value in
2009

Imported value in
2010

Imported value in
2011

Imported value in
2012

Imported value in
2013

World

1924

2020

3812

4220

6146

South Africa

1788

1943

3486

4037

5695

47

29

61

65

156

0

0

52

47

102

14

2

32

38

77

Indonesia

0

12

154

0

72

Italy

0

0

0

0

23

35

15

6

4

8

1

8

5

15

6

Exporters

Portugal
Zimbabwe
United Arab Emirates

Sri Lanka
China
Pakistan

0

0

1

0

2

India

0

0

0

0

2

Afghanistan

1

1

0

2

2

Brazil

0

0

0

0

1

Fonte: Intracen
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XI. 2. TENDÊNCIAS DO
CONSUMIDOR
AUTO-CONSUMO:
César Marulanda, consultor internacional da Organização
das Nações Unidas (FAO) apesar de não dispor de dados
estatístico fiáveis em Angola, deduziu por observação
que o consumo percapita de frutas e hortaliças em
Angola ronde os 50 Kg/ano.
Este especialista sublinha que a falta de dados
estatísticos sobre o consumo de frutas e hortaliças é algo
que as autoridades devem resolver, para se poder medir
até que ponto os projectos de desenvolvimento agrícola,
em Angola, estão a atingir os objetivos. Disse ainda, que
o país deve continuar a desenvolver esforços até atingir
a quantidade percapita recomendada pela OMS (142 Kg/
ano) para o consumo de fruta e hortaliça.
César Marulanda refere que para além de um significativo
índice de pobreza que afecta ainda várias comunidades
em Angola, existe não só insuficiência de alimentos
mas também de educação alimentar e nutricional, que
induz maus hábitos de consumo. Na sua óptica, Angola
precisa de aprofundar a componente social, mais do que
a económica, fazendo com que as famílias produzam
e se alimentem melhor. Angola tem condições sociais,
ambientais e demográficas para o desenvolvimento da
agricultura familiar urbana e periurbana, podendo assim
melhorar a qualidade nutricional das populações.
O projeto de hortas familiares em Angola, pretende
incentivar os angolanos a produzir alimentos em suas
casas, mesmo em espaços reduzidos, e é um bom
exemplo, que neste momento já se encontra na segunda
fase piloto, depois da primeira ter decorrido entre 2010
e 2012.
“Já que os preços de produtos no supermercado são
altos, as famílias podem produzir em suas casas, mesmo
em pequenos espaços, utilizando objetos reciclados
como garrafas plásticas ou outros”, César Marulanda.

A FAO encontra-se a apoiar a ideia, pretendendo que o
Ministério da Agricultura posteriormente possa contratar
técnicos e pessoas formadas através deste projecto para
ajudar à sua implementação noutras comunidades. A
promoção de hortas familiares tem ainda como objetivo,
recuperar da perda de espaços destinados à prática de
agricultura ao longo dos últimos anos.
“Luanda está a perder áreas de cultivo, até na cintura
verde estamos a sentir a perda dessas áreas, então é
uma inovação no sentido de que os quintais podem ser
aproveitados, para em pequena escala se produza o
essencial”, disse Jorge David.
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PRODUÇÃO LOCAL vs IMPORTAÇÃO
O consumidor atribui cada vez mais importância aos
produtos produzidos localmente, sabendo que daí
resultam novos postos de trabalho. Ainda assim, apesar
dos vários esforços e programas, o mercado ainda
depende muito das importações, como já se escreveu.
O consumo de fruta e vegetais frescos importados,
está fortemente relacionado com o crescimento do
rendimento disponível e de padrões de vida mais
elevados, de uma minoria de classes altas e expatriados.
Consequentemente, este sector tem grande espaço

A percentagem de gastos do lar dedicada à compra

para crescimento, em Angola, visto que a produção e a

de frutas é residual, compensada pela grande fatia

indústria ainda se revelam insuficientes.

reservada à compra de vegetais básicos, batata e
mandioca, base da alimentação angolana, ampliada ainda

O preço é o principal factor de compra para a maioria

nas comunidades rurais e mais pobres.

dos produtos e mais ainda no caso de frutas e legumes
frescos, levando os consumidores a adquiri-los no
comércio informal e aos produtores locais, na ideia de

Fig. 88 - Distribuição percentual do rendimento dos Angolanos na sua

serem mais frescos e baratos.

alimentação.

Fonte: CAGR – Compound Annual Growth Rate
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XI. 3. TENDÊNCIAS DO PRODUTO
Ainda assim, a procura tem aumentado, prevendo Nehme

Alguns vegetais e frutas frescas são produzidos,

Mhanna (Rayan Investment), que registe um crescimento

preparados e embalados em Angola, no entanto é

anual de 25%, entre produtos nacionais e importados,

difícil determinar a extensão desta atividade. Apesar

enquanto Domingos Francisco (Jumbo), estima que

disso, tendo em conta a baixa produtividade registada

esse crescimento se possa situar nos 7% ao ano.

neste setor, é estimado que qualquer atividade de

Refere ainda que, quando há alternativas para o mesmo

processamento seja limitada. Segundo um estudo

produto, a razão de escolha recai no preço, “vêm que o

da USDA Foreign Agriculture Service, “os preços dos

produto é fresco, se o preço é competitivo e compram”.

produtos locais são muitas vezes superiores aos preços

Faz referência a “um nicho de consumidores mais

praticados nos produtos importados, a qualidade

informados” que prefere produtos angolanos porque

ainda não se encontra assegurada na sua plenitude e a

“ajuda a economia e levam menos pesticidas”.

diversidade dos produtos é ainda é pobre”.
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É importante que se note, que apesar disso, a tendência

as mais procuradas, e podem ser encontradas tanto no

é para que, tanto em Angola como em Moçambique, se

comércio formal como no informal.

continue a expandir a produção agrícola.
Luís Santana (Shoprite), refere que as frutas nacionais
mais vendidas são a banana, manga e ananás,
mencionando que no caso das frutas importadas, as
maças e as peras são as que têm maior procura, sendo as
importações feitas principalmente a África do Sul.
Sérgio Nunes (Kero) e Domingos Francisco (Jumbo),
explicitam que as frutas e vegetais frescos presentes no
mercado são vendidos tradicionalmente a granel e que o
abastecimento já não constitui grande problema e pode
ser considerado “regular e continuado”, pois a oferta
de produtos nacionais tem vindo a aumentar e conduz
As frutas e legumes presentes nas cadeias de retalho
alimentar, apresentam já qualidade e diversidade,
com oferta constante. A logística de armazenamento,
exposição e entrega, é já pensada para garantir a
preservação da frescura e das propriedades nutritivas
dos produtos, no interesse de quem consome e de
quem revende, procurando que os fornecedores sejam
incentivados no desenvolvimento da produção agrícola
nacional.

normalmente a preços mais baixos.
Luís Santana (Shoprite) sublinha o estádio de
desenvolvimento do mercado, relativamente aos
congelados, dizendo que o consumidor “foge de comprar
produtos congelados”, pois “não há confiança nestes
produtos devido às constantes falhas de energia no país”,
que alimentam os receios de que os congelados à venda
sejam impróprios para consumo.
Devido também ao factor preço, Domingos Francisco
(Jumbo), refere que a fruta cortada, lavada e preparada
(4ª gama) não tem actualmente qualquer expressão
nem potencial no mercado, pelos preços altos de
abastecimento, pela exigência de logística de via aérea, e
inexistência de factores de conveniência habitualmente
associados a este tipo de produtos.

Sérgio Nunes (Kero-Angola) refere que a fruta e
legumes são produtos que tradicionalmente apresentam
grande flutuação de preços devido à inflação e deflação
originadas pela sazonalidade. As principais frutas
importadas são a maça e a laranja. Confirma ainda que
as frutas locais como a manga, a banana e o ananás, são
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XI.4. TENDÊNCIAS DE
COMUNICAÇÃO
Segundo os operadores que entrevistámos, a
comunicação para frutas e vegetais faz-se sobretudo
através de campanhas de loja com referência ao preço, na
divulgação em folhetos e páginas online das cadeias de
distribuição, quando existentes.
Essa comunicação refere muitas vezes a menção de
“produto nacional”, com o intuito de apelar ao sentimento
nacional, valorizado pelo consumidor, conforme se afirmou.
Domingos Francisco (Jumbo) defende, que esta é cada
vez mais uma tendência preponderante na escolha do
consumidor, com o argumeno de que estimula a economia
e o emprego, mas também de que é um sinónimo de menor
distância de abastecimento e de frescura.

	
  
	
  

	
  

Obviamente, no subconsciente do Consumidor está
instalada a ideia de que o preço dos alimentos nacionais
é mais barato como, de resto, é ilustrado na figura abaixo
de um folheto da cadeia Shoprite, em que o Kg de banana
é 3 vezes inferior ao da maçã/pera e 6 vezes ao preço da
uva, importadas.
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Note-se que mesmo as batatas anunciadas em folheto
apresentam embalagem escrita em inglês, apesar de
a legislação impor que todos os produtos passem a
ser apresentados e comunicados em português, uma
realidade que ainda está longe de se concretizar.
Em conclusão, é principalmente através de campanhas de
loja, com referência a “produto nacional” e a promoções
em preço que se ganham consumidores, que respondem
de forma positiva e imediata às campanhas realizadas na
loja ou noutros suportes de comunicação.
As empresas que assegurem melhores preços e
comuniquem de forma assertiva e directa com os
consumidores, são as que obterão maior sucesso nestes
mercados em crescimento.
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XII. CONCLUSÕES
Angola, com uma população de 24,3 milhões de
habitantes e Moçambique com 22,4 milhões, são
Mercados que registam ainda crescimentos demográficos
bastante acentuados.
Em Angola, 6 em cada 10 habitantes tem menos de 20

importados e uma economia inflacionada, traduzem-se

anos e vive em áreas urbanas. No caso de Moçambique,

em custos de produção agrícola desfavoráveis.

55% dos habitantes têm idades abaixo dos 20 anos e
4 em cada 10 pessoas vive em áreas urbanas, havendo

Perfilam-se ainda como desafios, nestes países, o

projecções que contemplam a subida destes valores.

combate ao comércio informal, a melhoria de infra-

Com perto de 50% da população ainda considerada

estruturas e as capacidades de abastecimento,
destacando-se as dificuldades na logística e na mão-de-

abaixo do limiar da pobreza, Moçambique enfrenta

obra qualificada.

grandes desafios, estando o Governo empenhado
em reduzir substancialmente essa taxa. Potenciado

O crescimento populacional, o aumento da população

pelas descobertas de importantes recursos naturais e

urbana, a subida dos níveis de escolaridade e o

pela adopção de reformas económicas, Moçambique

maior acesso à informação, os empregos mais bem

encontra-se entre os 10 países com maior taxa de

remunerados potenciam, em conjunto, o rápido

crescimento do PIB (2010), mesmo se a inflação e o preço

crescimento da classe média, a mudança dos padrões de

dos bens alimentares têm sido motivos de preocupação

consumo, com efeitos directos na procura de produtos,

para a Administração. Apesar disso, Moçambique é

na distribuição e na comunicação.

ainda um país pouco desenvolvido, com o 5º índice de
desenvolvimento mais baixo de África.

Em produtos de grande consumo, independentemente
do tipo de canal considerado, o preço e a embalagem são

Já Angola tem um PIB per capita 3 vezes superior ao PIB

os factores preponderantes na decisão de compra. No

médio total dos países do continente africano. O valor

caso do canal informal, o preço/unidade vs. quantidade

das suas importações ronda os 44% do PIB, conduzindo

da embalagem, é um factor de decisão, enquanto no

a um nível de preços e a um custo de vida bastante

canal da distribuição organizada, apesar do factor

elevados. A percentagem da população considerada

preço ser ainda muito importante, o consumidor já

“classe média” em Angola situa-se entre os 21% e os

tem em conta a notoriedade da Marca, o marketing e

50%, enquanto para Moçambique, se considera que

comunicação, e a qualidade intrínseca do produto.

seja inferior a 20%, embora se espere que estes valores
evoluam positivamente. São evidentes as dificuldades

Nos alimentos enlatados, o atum, as salsichas, o milho

económicas que em qualquer dos países a maioria das

e o feijão são líderes de venda, sendo o preço o factor

sua populações ainda atravessam, reflectindo-se este

determinante de escolha, num comportamento de

facto, obviamente, nos níveis de consumo.

“quase commodity”.

A viabilidade dos investimentos no sector alimentar são

Na categoria de azeites, a maior parte da população não

afectados por diversos condicionalismos: a dependência

identifica categorias nem os processos de produção

de insumos externos, de equipamentos maioritariamente

associados, e assimila um conceito simplificado de
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que “azeite é azeite”. As misturas de azeite, com forte
percentagem de refinado, são os produtos líderes, tanto
no canal informal como no organizado. A oferta de azeite
tradicional, virgem e virgem extra apenas está disponível
nos supermercados e hipermercados, sendo o preço e
a notoriedade de Marca os fatores chave de decisão de
compra, por esta ordem.
Na categoria de charcutaria e carnes, verifica-se uma
tendência para o aumento da oferta de produtos de
origem locail, respaldada por políticas de apoio ao
desenvolvimento da produção local de carne bovina.
Nas categorias de legumes e frutas, a venda de fruta
fresca é reduzida, com os consumidores a recorrerem
muito ao abastecimento informal e às produções de auto
consumo. A pouca fruta importada comercializada no
canal organizado, vai sobretudo dirigida à comunidade
expatriada. Os produtos congelados não são muito
procurados nem inspiram confiança, não só pelo
factor preço como pela desconfiança na cadeia de frio,
resultante dos frequentes cortes no abastecimento de
energia.
Para além da instabilidade de canais e parcerias, própria
de países africanos, as mais recentes evoluções na
balança de divisas aumentaram as dificuldades em
exportar para Angola, com restrições impostas pelo
Governo angolano a alguns produtos alimentares, não
sendo possível antecipar evolução para esta situação,
certamente muito gravosa para alguns operadores da
industria agroalimentar portuguesa.
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Anexo 1- Importadores de Produtos
Alimentares - Angola
Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

Observações

ACAJOBEL -Acácio
Tavares Irmãos, Lda.

Importador /
Retalhista

Lubango

Empresa 100% capital angolano.
Importa e comercializa produtos alimentares e bebidas.
Origem África do Sul e Portugal.

AFANDA - Comércio
Geral e Prestação de
Serviços, Lda.

Importador
/ Grossista /
Distribuidor

Luanda

Importação e Comercialização: Leite - Iogurtes - Açúcar - Feijão - Grão - Arroz Conservas (atum, sardinha) - Azeite - Vinagre - Charcutaria - Vinhos Portugueses
(embalados em tetra pack) - Água Mineral, etc.

AFONSO HOSSI &
FILHOS, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Huambo

Produtos Alimentares, Agropecuária

AGALIMENTOS, SA

AGROSVAG importação e
Exportação

ALBINO MANUEL
ALVES & FILHOS, LDA
- AMAF

ALIMENTA ANGOLA CASH AND CARRY

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Importador /
Grossista

Ligação à empresa MOKBEL

Importação e comercialização de todo o tipo de produtos alimentares e bebidas;
artigos de higiene e limpeza.
Luanda

Obs: Empresa que comprou a AFRIBELG e está a gerir os supermercados.
3 supermercados e 1 cash & carry na cidade de Luanda / Armazéns em Luanda.
Tem estabelecimentos nas províncias de Benguela, Namibe, Huíla, Huambo,
Malange, Cabinda, Bié e Lunda-Norte.

Luanda

Pertence ao GRUPO VAGUIF. 100% capital angolano.
Vocacionada para o canal HORECA.
Importação e comercialização de produtos alimentares e bebidas. Origem:
Portugal
Tem 1 Hotel em Benfina, denominado “Hotel Aldeamento Belo Horizonte”.
Site: www.hotelhabh.com
Tem 1 shopping, denominado “Shopping do Carmo” localizado perto das Torres do
Carmo - Rua Clube Marítimo Africana, nº.71-Luanda.

Lubango

Proprietário de 1 supermercado (estão a construir + 1) e 1 Fazenda.
Possui 1 complexo de frio com capacidade para 150 toneladas.
Importação e comercialização de produtos alimentares (incluindo congelados e
frescos) - Bebidas (essencialmente vinhos portugueses) - Produtos de Higiene e
Limpeza - Louça Doméstica e de Cozinha - Eletrodomésticos - Geradores - TêxteisLar - Materiais de Construção (tintas, azulejos, mosaicos, louça sanitária, material
de canalização, material elétrico, aparelhos de soldar, etc.).
Possui loja para venda dos materiais de construção.
Importa essencialmente da África do Sul, Namíbia, Brasil, Portugal e Espanha.

Luanda

Ligação ao grupo brasileiro TENDA ATACADO, LDA
Importa e Comercializa → Produtos Alimentares - Vinhos de Mesa - Produtos de
Higiene e Limpeza.
Produtos de Marca Própria SELECT: Arroz ▪ Congelados ▪ Farinha ▪ Massas Frescas
▪ Pratos Prontos ▪ Sucos ▪ Azeites ▪ Descartáveis ▪ Feijão ▪ Pães Industriais ▪
Queijos ▪ Café ▪ Enlatados ▪ Iogurtes ▪ Sobremesas ▪ Papel Higiénico
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

ALVES & IRMÃOS, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

AMÍLCAR ALBANO DE
FREITAS - CASA AZUL

Importador /
Retalhista

AMT (ANGOLA)
TRADING, LDA

Importador /
Grossista

ANGOALISSAR Comércio e Indústria,
Lda.

Importador /
Grossista

ANGODIS - Angola
Distribuição, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Localidade

Observações

Luanda

Pertence à INAR - Indústrias Alimentares Reunidas, SARL.
Fábricas de Biscoitos e Bolachas das marcas “Tilacha” e “Maria” / Bebidas
Espirituosas. Refrigerantes, Sumos e Água de Mesa / Massas alimentícias / Polpas
e Concentrados de Tomate.
Equipamentos em montagem; três linhas completas para produção, enchimento
e embalagem de água de mesa e sumos, duas para o fabrico de garrafas plásticas
(PET) e de massas, polpas e concentrados de tomate (10 ton por dia). Outra linha
de produtos convencionados, embalagens e latas de diversos tamanhos.

Lubango

Produtos Alimentares, essencialmente frutas secas, frutas em calda, legumes em
conserva, leite, etc. Tem como principal fornecedor a FERBAR (Portugal)
Vinhos da CAVE CENTRAL DA BAIRRADA (Portugal).
Tem 2 lojas para venda dos produtos alimentares e bebidas.

Luanda

Com Sede nos EUA.
Importa e Comercializa → Produtos Alimentares Diversos (óleo, massas, açúcar,
feijão, conservas diversas, carnes congeladas, etc.) - Sumos - Águas Minerais Acessórios para Automóveis - Todo o tipo de Eletrodomésticos (domésticos).
Importa essencialmente dos EUA, Turquia, Indonésia, Índia e China.
Proprietária da fábrica de sumos sem gás e sem conservantes, feito à base de
essências, da marca GARDÉNIA (no Lobito, Província de Benguela). Estão a criar
um pomar de frutos para alimentar a fábrica.

Luanda

Produtos Alimentares, incluindo congelados (ovos, óleo vegetal, leite
instantâneo, fruta em calda, carnes diversas, farinha de trigo, sumos,
refrigerantes, etc. excluindo carnes de porco e bebidas alcoólicas)
Distribuidor exclusivo dos produtos da marca L’AIGLE DU NORD, propriedade da
NEXTRA N.V.

Luanda

Produtos Alimentares (arroz, feijão, farinha de trigo e de milho, massas
alimentícias, enlatados de carne, charcutaria, frutas em calda, azeite, óleo,
conservas de peixe, açúcar, etc.). Importa essencialmente de Portugal, França,
Brasil e Filipinas.
Importam para as Forças Armadas, Polícia Nacional (Casa Militar)

ANGOFEX - Importação
e Exportação, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Ligação à empresa portuguesa JAMOG - Importação e Exportação, Lda. (Lisboa)
Importação e comercialização de:
Produtos Alimentares (essencialmente arroz, açúcar, óleo alimentar, óleo de
palma, massas alimentícias, fuba de milho, feijão, vinagre, conservas de sardinha,
atum, carnes enlatadas, massa de tomate, amendoim).
Origem dos Produtos: Portugal, Brasil, China, Argentina, Tailândia, etc.

ANGO RAYAN GROUP
INTERNATIONAL Comércio, Indústria e
Construção Civil, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Produtos Alimentares, incluindo produtos congelados (carnes diversas, exceto
carne de porco). Possui câmaras frigoríficas.

ANGOTRÁFEGO, LDA

Importador /
Grossista

Luanda

Transitários e Agentes de Navegação
Importação e comercialização de todo o tipo de produtos alimentares, com
exceção dos congelados.

Luanda

Importação e distribuição de todo o tipo de produtos alimentares e bebidas
(cerveja da Unicer). Produtos de higiene e limpeza. Tem 1 minimercado no
embarcadouro do Mussulo (Clube Militar).
Previsto p/ as Províncias a Norte e Leste de Angola CASH & CARRY.
Transporte de Carga: Logística da mercadoria do clientes, desde a chegada desta
ao Porto de Luanda. Frota = 80 camiões (carga seca e líquida).
Parceria com as empresas portuguesas SANFER e GETENCO (gabinete de projetos
de arquitetura).

Luanda

Representantes dos vinhos ESPORÃO, REAL COMPANHIA VELHA, COMPANHIA
DAS QUINTAS, SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, LOGOWINES, HERDADE DOS
COELHEIROS, QUINTA DO VALE MEÃO.
Cafés e Azeites / Máquinas de Café.

ANTÓNIO J.SILVA, LDA

Importador /
Retalhista

ATLANFINA COMÉRCIO
GERAL, S.A.R.L.

Importador /
Grossista
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

Observações

ATLAS GROUP Comércio e Indústria,
Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Pertence ao Grupo PHOENOX EAGLE / Ligação às empresas BAFINVEST em São
Paulo (Brasil), ID (Investmet & Distribuition) no Líbano, PHOENIX na Bélgica,
INTRACO na Itália, UMKHOMA na África do Sul.
Representações: Biscoitos e Doces da TIFFANY; Pastilhas WRIGLEY’s; Biscoitos
MARILAN (Brasil); Sumos FOSTER CLARK’s; Sucos MAIS; Cereais da BOKOMO
(África do Sul); Azeite OLIVEIRA DA SERRA (Portugal).
Importa de Portugal: Produtos COMPAL; Óleo Vegetal e Sabão SOVENA; Produtos
NOBRE, SUMOL, Azeite OLIVEIRA DA SERRA e Vinagre SALADOR.
Produtos com Marca Própria: Massas e Óleos DONNA MARIA; Fuba de Milho
GAZELA; Massa Alimentar SANTA CLARA; Macarrão Di NAPOLI.
Ligação à Fábrica de Óleos INDUVE.
Filial no Lobito, Benguela, Lubango, Huambo e Namibe.

AZINOR - Comércio
Internacional e
Representações, Lda.

Trading

Luanda

Empresas do Grupo AZINOR: ECOSERV, ECIL, ECITEL, ECILOX, ECOMOTOR, BIO
CLEANING SYSTEMS, ECONOR, HOTEL SANA.

Luanda

OVERSEA INTERNATIONAL BUSINESS CORPORATION
Distribuidora de Marcas
Representante exclusivo: Cervejas QUILMES e HEINEKEN / Sumos SANTAL e
SAGIKO / Refrigerantes VIMTO / Vinhos CAMILO ALVES.
Distribuidor dos Produtos UNICER.
Importa e comercializa: Produtos Alimentares, incluindo congelados (massas
alimentícias, farinhas de milho e trigo, arroz, carnes diversas congeladas,
conservas em lata: ervilhas, grão de bico, feijão, etc.) / Bebidas Espirituosas.

BCG - BRILLANT
COMÉRCIO GERAL, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

BIO CLEANING
SYSTEMS (ANGOLA),
LDA

Distribuidor

Luanda

Empresa do GRUPO AZINOR.
Distribuidor de Produtos de Higiene e Limpeza.
Produtos Alimentares e Bebidas (águas minerais, cafés, arroz, feijão, massas, óleo
alimentar, açúcar, enlatados e conservas diversas, etc. Marca Própria BRINA.
Materiais de Construção (quase todo o tipo de materiais: mosaicos, azulejos,
rodapés, cimentos, tetos falsos, pladur, etc.).

BORGES & IRMÃO, LDA
CASA BANGU Comércio Geral, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Produtos Alimentares (essencialmente enlatados) Bebidas (cerveja, sumos, águas
minerais e vinhos portugueses).
Importa de Portugal.

BRYVANYA, LDA

Importador /
Grossista

Luanda

Produtos Alimentares (incluindo carnes e fruta / vendem peixe congelado). Fazem
distribuição ao domicílio.
Possui 3 lojas de venda ao público e 2 armazém de venda a grosso

CABIRE ALIMENTOS,
LDA

Importador /
Grossista

Luanda

Carnes Congeladas (Brasil) e outros produtos / Vinhos Portugueses: Minho
/ Vinhos Verdes ADEGA DE MONÇÃO e PONTE DA BARCA / Porto QUINTA DO
ESTANHO / Alentejo ADEGA BORBA e CORTES DE CIMA / Ribatejo FIUZA e
LAGOALVA DE CIMA / Beiras LUÍS PATO.
Faz entregas ao domicílio.
Tem armazéns no Lobito, Benguela, Sumbe, Huambo e Kuito.
Contacto para Encomendas ao Domicílio:
Tel.: 00-244-222 266 672 / 222 266 644 / 222 266 602 / 222 266 618 / 222 266
615
Fax: 00-244-262 605 // Email: vendas@cabiregroup.com

CAFUTA
EMPREENDIMENTOS,
LDA

Importador /
Grossista

Luanda

Todo o tipo de produtos alimentares.
Tem um armazém em Luanda e Filiais em Malange e Huíla.

CAMPICARN ÁFRICA,
LDA

Importador /
Grossista

Luanda

Empresa angolana com capital português, detida pela CAMPICARN (Projeto
aprovado pela ANIP).
Carne congelada (bovino, suíno, miudezas, aves); Lacticínios; Feijão; Ervilha; Grão;
Favas; Milho; Cenoura; Espinafres; Bacalhau, etc.
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

CASA CAALA, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

CASA DOS FRESCOS

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Localidade

Observações

Benguela

Produtos Alimentares (leite, óleo, azeite, chouriço em lata e em vácuo, salsichas,
feijão e grão-de-bico (enlatados e em pacotes de 0,5 kg), vinagre, frutas em calda,
conservas de peixe, bolachas, rebuçados, etc.).
Importa essencialmente de Portugal.
Tem 1 minimercado (venda a retalho) e 1 armazém (venda a grosso)

Luanda

Possui 3 supermercados.
Todo o tipo de produtos alimentares (incluindo congelados). Possui um sector de
produtos dietéticos. Bebidas (incluindo vinhos portugueses). Produtos de Higiene
e Limpeza. Produtos Alimentares e acessórios para animais domésticos. Importa
essencialmente de Portugal e África do Sul.
Possui câmaras frigoríficas.

Luanda

Empresa 100% capital angolano / Tem interesses portugueses / Pertence ao
GRUPO MARTAL.
Importação e Representação Exclusiva de 30 casas de vinhos portugueses,
nomeadamente RAMOS PINTO, PAULO LOREANO, HERDADE MONCHÃO, etc.
Alguns Produtos Alimentares: Azeites - Patés - Charcutaria.
Origem: Portugal

CINCO SENTIDOS, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

CND - COMPANHIA
NACIONAL DE
DISTRIBUIÇÃO, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Empresa do Grupo TEIXEIRA DUARTE
Cash & Carry
Possui e cash & carry em Luanda; 1 em Porto Amboím; 1 no Sumbe; 1 na Gabela e
1 no Lobito

COLLOP - Comércio
Geral, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Produtos Alimentares (enlatados)
Trabalha com a empresa portuguesa ELIMA S.A.

DAILY FRESH
Supermercado

Importador /
Grossista

Luanda

Empresa angolana com capital sul-africano.
Importação e comercialização de produtos alimentares, Bebidas e artigos de
Higiene e Limpeza.
Origem: África do Sul.

Luanda

Empresa 100% capital Angolano. Pertence ao GRUPO SCORE DISTRIBUIÇÃO.
Importação e comercialização de produtos alimentares e bebidas. Origem
Portugal.
Parceria com a JERÓNIMO MARTINS, no âmbito do Know-How e fornecimento dos
produtos.

Luanda

Importação e distribuição de carnes, bacalhau, charcutaria, peixe e marisco.
Tem uma indústria pesqueira no Namibe.
Representante Exclusivo das marcas de vinhos produzidas pela SOC. AGRÍCOLA
HERDADE DOS COELHEIROS; ADEGA DA ERVIDEIRA e da SOC. AGRÍCOLA DE
SANTAR

Luanda

Empresa do GRUPO AZINOR.
Cash & Carry Maianga
Atividade: Comércio Geral → Produtos Alimentares e Bebidas - Produtos de
Higiene e Limpeza - Materiais de Construção. Equipamento Auto - Mobiliário
- Equipamento e Consumíveis de Escritório - Material Escolar - Tendas de
Campanha, etc.
Marca Própria BRINA (arroz, farinha de trigo e milho, vinagre, esparguete,
chouriço, atum e sardinha em conserva, salsichas, pêssegos e salada de frutas em
calda, óleo).
Representação Exclusiva: Água Mineral COOL POINT e GLACIAR - Máquinas e Café
ZALLI - Detergentes STARLIM.
Importação e comercialização de carnes e produtos de charcutaria // Tem
complexo de frio.

Luanda

Empresa Logística do Grupo ENDIAMA, criada com o objetivo de prover suporte
logístico aos projetos de exploração diamantífera em Angola.
Importa e comercializa produtos alimentares, entre outros.
Tem armazéns nas províncias do Moxico, Saurimo e Dundo.

DESKONTÃO, LDA

DOMAR - Comércio
Geral de Pescado

Importador/
Grossista

Importador /
Grossista

ECOSERV Equipamentos,
Comércio e Serviços,
Lda.

Importador /
Grossista

ENDITRADE - Logística
Integrada e Trading,
SARL

Importador /
Grossista
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Empresa

EXPRESS SUPPORT
SERVICE

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Importador

Localidade

Observações

Luanda

Importação de: Produtos Alimentares e Bebidas - Produtos de Higiene e Limpeza
(França e África do Sul)
Prestação de serviços apenas às empresas petrolíferas: catering; limpeza (interior
e exterior; escritórios; clínicas; residências; etc.). Gestão de Refeitórios (área
offshore).

FARMHOUSE, LDA Import Export Comércio
Geral Construção Civil e
Agropecuária

Importador /
Grossista

Luanda

Grossista e retalhista / Importador de produtos alimentares, incluindo frescos
e congelados (frangos, carnes e peixe, etc.) e bebidas (vinhos, cerveja, bebidas
espirituosas, sumos, refrigerantes e águas de mesa); Tem 1 armazém e 1 estaleiro
(Morro Bento – Rua da Farmhouse) c/complexo de frio.
Estão também no ramo da educação, sendo proprietários de 1 Infantário e da
Universidade GREGÓRIO SEMEDO (edifício com 5 andares).

FONSECA & IRMÃO,
SARL

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Benguela

Importação e Comercialização → Produtos Alimentares e Bebidas, incluindo vinho
português - Materiais de Construção Importa de Portugal.
Tem 1 armazém.

FRIPOP - Comércio
Geral e Indústria, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Importação e Comercialização → Produtos Alimentares (arroz, farinha de milho,
etc.) e Bebidas, incluindo vinho português - Eletrodomésticos

GIRO - CASH & CARRY,
SA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Viana

Nr. Contribuinte 5417009849
Cash & Carry = Viana
Empresa 100% capital angolano. Sócio maioritário dupla nacionalidade (brasileiro
e angolano).
Importação e comercialização de produtos alimentares e bebidas. Origem
Portugal, Brasil e Namíbia.

GLOBANGOL Investimento, Comércio
e Indústria, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Importador / Distribuidor → Produtos Alimentares (enlatados: ervilhas, cogumelos,
polpa de tomate, tomate pelado, feijão, etc.) - Origem: Portugal
Sumos ALCOA (marca própria).
Vinhos Portugueses

Luanda

Grossista / Importador e Distribuidor de Produtos Alimentares, Sumos e
Refrigerantes.
Distribuidor dos Produtos: NESTLÉ (incluindo Nido, Crerelac, Moça, Nestum e
Biscoitos) e de produtos KAFT (fermento Royal e Tang).
Representante da UNILEVER com produtos para limpeza e higiene pessoal (OMO,
SKIP, LUX e KEY), complementados com marcas angolanas da GOLFRATE (massa
DONA XEPA, bolachas SUPER, óleo FAMILIAR e margarina AMANDA).
Dispõe de várias linhas de produção, através das quais manufatura bolachas
SUPER e também para a UNILEVER embala produtos como OMO e SKIP e
manufatura o sabão KEY.
Está apostada na construção de um gigantesco centro de distribuição. A
GOLFRATE já tem centros de distribuição em Benguela, Lobito, Namibe e Lubango.

Luanda

Empresa angolana com capital sul-africano.
Importação e comercialização de: Produtos alimentares e bebidas;
Eletrodomésticos; Telemóveis.
Tem uma padaria e um café.
Origem produtos: África do Sul, Portugal e Brasil.

Luanda

Produtos Alimentares, incluindo produtos congelados (carnes diversas) / Importa
do Brasil, Holanda, Espanha, Portugal, China e Turquia.
Bebidas (cerveja, refrigerantes, sumos, águas minerais, vinhos engarrafados) /
Importa de Portugal e Espanha.
Tintas para automóveis, Vernizes e Diluentes - É representante da marca SIKKENS
/ Importa da Holanda.
Exportação de Café em Grão

GOLFRATE HOLDINGS
(ANGOLA), LDA

Importador /
Grossista

GREENWAY
SUPERMERCADOS, LDA

Importador /
Grossista

GRIANGOL, LDA

Importador /
Grossista
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

GRUPO CALDAS DA
RAINHA, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

GRUPO JOTA JOTA, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Localidade

Observações

Lobito

Importação e Comercialização: Produtos Consumíveis p/ área da Restauração
/ Produtos Tradicionais Portugueses (vinhos, charcutaria, queijos, mel, doces,
azeite, azeitonas, etc.) Produtos Agrícolas (árvores de fruto, sementes (Portugal),
Cutelarias Domésticas e Industriais.
Proprietário do Restaurante O CALDAS, no Lobito.

Lobito

Importação e comercialização de produtos alimentares e bebidas (grande
importador de farinha de trigo)
Empresas do Grupo: CASH & CARRY no Lobito / Panificação PÃO JOTA / JOTA CAR
(pneus e baterias) / JOTA JOTA – Construção.
Tem um supermercado no Huambo.

GRUPO MIAMOP

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Origem dos produtos: Portugal
Grossista e Retalhista / Importação e comercialização de produtos alimentares e
bebidas /Cabazes de Natal.
Sectores de Atividade: Construção Civil e Obras Públicas; Transportes;
Abastecimento de Bens; Mineração e Exploração de Mármore e Granito;
Representações de Geradores; Motobombas; Moinhos; Pneus; Camiões, etc.
Delegações em Malange, Namibe e Cunene.

GRUPO WALANT, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Produtos Alimentares e Bebidas (produtos alimentares diversos, incluindo
especiarias)
Possui um supermercado e um armazém.

HELPAZ - Comércio
Geral, Importação e
Exportação, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Produtos Alimentares (todo o tipo).
Bebidas (cerveja, água mineral, refrigerantes, vinhos engarrafados).
Serviços: Paisagismo e jardinagem
Representante Oficial para Angola da empresa brasileira A. J. DA SILVA
COSMÉTICOS (marcas NEW, RAIN e SUEX).

Luanda

Importação e Comercialização, Produtos Alimentares (fuba de milho, conservas,
bolachas, azeite, vinagre, óleo alimentar, massas, etc.) - Bebidas (cervejas da
UNICER, CENTRAL DE CERVEJAS e DRINKIN; refrigerantes, sumos, águas minerais,
vinhos portugueses).
Representante da UDACA - União das Adegas Cooperativas do Dão.
Filial em Cabinda.

Luanda

Empresa do Grupo IKK
Outras Empresas do Grupo: Garrafeira IKK, Cash & Carry IKK, Supermercado
HIPERBOM Armazém.
Importação e Comercialização: Produtos Alimentares (arroz, feijão, açúcar, óleo
alimentar, vinagre, azeite, sal, conservas de atum e sardinha, salsichas e chouriço
“Sicasal”, etc. Bebidas: Cervejas “Unicer” e “Centralcer” - refrigerantes e sumos
“Sumol” e “Compal” - águas minerais - vinhos portugueses “Sogrape”, “Enoport” e
“Esporão”.

Luanda

Todo o Tipo de Produtos Alimentares / Sumos / Produtos de Higiene e Limpeza
/ Eletrodomésticos / Mobiliário /Equipamento de Escritório / Consumíveis de
Escritório e Informático / Máquinas para Construção / Geradores / Viaturas
Empresas/Lojas do Grupo: IMPORELECTRÓNICA IMPORMÁQUINAS (comércio de
máquinas) http://www.impormáquinas.com

HERME - Empresa
de Serviços e
Empreendimentos, Lda.

Importador /
Grossista

IKK - Sociedade
Comercial, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

IMPORÁFRICA Sociedade Comercial e
Industrial, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

INALCA - ANGOLA
Comércio Geral, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Empresa do Grupo Italiano CREMONINI.
Importação/Distribuição Alimentar: Congelados (carnes bovina, suína, frango,
miudezas, peixe e carne seca); Charcutaria; Massas; Óleos; Enlatados; Leite
Possui câmaras e camiões frigoríficos // Faz distribuição ao domicílio.

ISALTEX, LDA Comércio Geral,
Importação e
Exportação

Importador /
Grossista

Luanda

Produtos Alimentares e Bebidas (incluindo vinhos portugueses) // Produtos de
Higiene e Limpeza
(sumos, leites, conservas diversas, compotas, bolachas, arroz, chocolates, etc.)
Importa essencialmente de: Espanha, Suíça, Portugal, África do Sul e Argentina
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

Observações

JES - GROUP, SARL

Grossista /
Importador

Luanda

O JES-GRUPO dedica-se a vários tipos de negócios, entre eles o que abrange os
ramos alimentar e bebidas, materiais de construção, medicamentos.
É constituído por 13 empresas, nomeadamente: CATITO, LTD - CRS, LTD SUPERMERCADOS CATITO - AGRO PECUÁRIA CATITO - ANGOLUSITANA - CACSA,
LTD - FAIMAME - NFINSA, LTD, NHRC, LTD, MUTAMBULENO, LTD, CALICOM TRADE
- UTAA, SARL - SDEB, SARL

JUMBO - Sociedade
Angolana de
Distribuição, SARL

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Hipermercado JUMBO

KANGELA COMERCIAL,
LDA

Importador /
Grossista

Luanda

Tem ligação ao IMPERIAL GROUP (África do Sul)
Produtos Alimentares (essencialmente enlatados) e produtos de higiene e
limpeza.
Fornecem supermercados, restaurantes e empresas de Catering.
Produtos de origem, essencialmente, sul africana.

KERO SUPERMERCADOS

Importador /
Grossista

Luanda

Pertence ao GRUPO ZAHARA.
Importação e comercialização de produtos alimentares e bebidas.
Eletrodomésticos. Têxteis Lar. Material elétrico. Material escritório. Mobiliário.
Vestuário. Coinfecções, etc.
Origem Portugal

Namibe

Produtos Alimentares, incluindo frangos congelados da INTERAVES (Portugal)
/ Vinhos Portugueses das CAVES VELHAS e GRANDE PORTO, entre outras /
Produtos de Higiene e Limpeza da MISTOLIM (Vagos - Portugal).
Empresas do Grupo: 3 Restaurantes + 1 Supermercado + 1 Pizzaria + 3 Padarias
e 1 Pastelaria + Fazenda Sta. Luísa (produção de suínos e fruticultura na área
dos citrinos - fica a 100 km do Namibe) + CONSTRUÇÕES NAMIBE (empresa
de construção civil) + 5 Lojas de Conveniência GIRASSOL (concessionários da
SONANGOL) // Concessionários do Parque Infantil do Namibe (Propriedade do
Governo Provincial).
80% das importações são feitas de Portugal, através das empresa EXPOTRADING
(Felgueiras), onde têm parceria (tem como fornecedores a FERBAR, DAN-CAKE,
LACTOGAL e PROGELCONE, entre outros).
Até ao final do ano entrará em funcionamento 1 fábrica de bolachas (doce
e salgada) e de derivados de fruta (principalmente produção de polpas e
rebuçados).

Luanda

Empresa 100% capital angolano.
Telefones Móveis (multimarcas) / Agente autorizado da MOVICEL.
Grossista: Rações para animais (cães, gatos, pássaros / Importa da Itália) /
Representante exclusivo para Angola da FARMINA PET FOOD.
Produtos Alimentares (essencialmente azeite, óleo / Importa de Portugal; massas
alimentícias / importa da Itália; feijão / importa do Canadá) - Bebidas (vinhos,
aguardentes / importa de Portugal) - Produtos de Higiene (sabão / importa de
Portugal).
Materiais de Construção Civil (chapas caneladas, chapas de lusalite, cal. gesso,
mosaicos, chapas de fibra de vidro, tanques para água, em plástico e em fibra de
vidro até 5.000 litros, louça sanitária, material elétrico, material de canalização
(tubos e torneiras), azulejos / Importa do Brasil.
Proprietária da BRICOLAR, LDA (indústria de cimento cola)

Lubango

Produtos alimentares diversos (enlatados: feijão, grão, fruta em calda, ervilhas /
bolachas e outros produtos de mercearia diversa), Vinhos portugueses (Agente
da FERREIRA MALAQUIAS), Cervejas CARLSBERG, SUPER BOCK, CRISTAL, SAGRES
(Agente da SAGRES, para o Sul de Angola), Refrigerantes, Águas minerais,
Produtos de higiene e limpeza (sabão p/máquina e manual, amaciadores,
detergentes líquidos, lixívia, desinfetantes de WC, papel higiénico, lenços e
guardanapos de papel, etc.).
Importa essencialmente de Portugal e Espanha.

LAURINDA COMERCIAL,
LDA

MANGUCHI, LDA Import., Export

MAPEL - Martins &
Peres, Lda.

Importador /
Retalhista

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Importador
/ Grossista e
Retalhista
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Agente,
Importador, etc.)
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Luanda

Produtos Alimentares e Bebidas, Eletrodomésticos, Calçado, Vestuário, têxteisLar, Louça Doméstica e de Cozinha ♦ Produtos de Higiene e Limpeza, etc. //
Importa também material elétrico e equipamento de frio industrial e domésticos
(câmaras frigoríficas, ar condicionado). Tem serviços de assistência técnica.
Gestão dos Supermercados:
SUPERMERCADO AVENIDA Obs.: estabelecimento do Ministério do Interior,
embora esteja também aberto ao público)
GOURMET DE ALVALADE - Supermercado - - Luanda
Belas Shopping - Luanda Sul - Angola

MARAVE, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

MARTENUS
COMERCIAL, LDA

Importador /
Retalhista /
Grossista

Luanda

Têxteis-lar - Coinfecções - Louça Doméstica e de Cozinha - Cosméticos - Produtos
Alimentares, incluindo carnes e frangos congelados (exceto hortofrutícolas) e
bebidas (incluindo bebidas espirituosas) - Utilidades Domésticas - Materiais de
Construção - Eletrodomésticos - Importa essencialmente de Portugal.
Tem uma empresa de construção, a CONSTRUTORA MARTENUS, LDA.

MATEBA - Comércio e
Transportes, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Pertence ao Grupo INTERTRANSPORTES CENTRE, Spa (italiano)
Hipermercado INTERMAKKET

Luanda

Importação e Comercialização: Produtos Alimentares, (bolachas, ovos, fuba
de milho, feijão, sumos, leite em pó e frutas) - Materiais de Construção - Louça
Doméstica e de Cozinha - Cutelarias - Mobiliário lar e escritório (interior e exterior).
Tem em Luanda, Malange + Lobito + Bié + Huambo e 1 fábrica de chapas de zinco
em Viana.

MAZZARATI - Comércio
e Indústria, Lda.

MEGA - CASH & CARRY

MICCA - Sociedade
Comercial, Importação
e Exportação, Lda.

NOVAGEST - Serviços e
Gestão, SA

NRSA - NOVA REDE DE
SUPERMERCADOS DE
ANGOLA

Importador /
Grossista

Importador /
Distribuidor /
Grossista

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Importador

Importador

Participada pelas empresas LUÍS VICENTE, SA (Portugal) e GRUPO REFRIANGO
(Angola).
Trabalha com a empresa WAYFIELD - Trading Internacional, SA (Portugal).
Luanda

Importação, Comercialização e Distribuição: Produtos Alimentares (incluí
congelados, frutas e legumes) - Bebidas (águas minerais, sumos, refrigerantes,
vinhos) - Produtos de Higiene e Limpeza - Eletrodomésticos (frigoríficos, fogões,
torradeiras, batedeiras)

Luanda

2 Lojas “Gasta Pouco”
Importação e Comercialização: Produtos Alimentares e Bebidas (arroz,
massas, feijão, óleo alimentar, iogurtes, sumos, etc. / vinhos engarrafados,
essencialmente portugueses e chilenos) - Produtos de Higiene e Limpeza. Outras
empresas do GRUPO MICCA
MICCA - Construção Civil (empresa de construção / importa materiais de
construção, apenas para consumo próprio)
MICCA - Segurança (prestação de serviços de segurança estática).

Luanda

Empresa de Catering
Importação de produtos alimentares (incluindo produtos congelados e frescos);
bebidas; artigos de higiene e limpeza; material de escritório. Importa apenas para
consumo próprio.
Proprietária do HOTEL MULEMBA
Gestão do CCTA - Centro de Convenções de Talatona. Possui 20 chalés de 7
estrelas.

Luanda

Marca NOSSO SUPER. Privatizado.
Parceria entre a ODEBRECHT e um Grupo Privado Angolano.
A gestão é toda feita pela Odebrecht.
Tem 29 lojas a nível nacional.
Importa e comercializa produtos alimentares e bebidas, brinquedos, têxteis lar,
decoração, material de construção civil, candeeiros, cutelaria, etc….
Origem: Brasil e Portugal
Produtos de gama média alta.
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

OMN - ORGAMIZAÇÕES
MIGUEL NETO, LDA

ORLACAR - Comércio
Geral, Import. Export,
Lda.
SUPERMERCADO
ZITORFER, LDA

Localidade

Observações

Importador /
Retalhista e
Grossista

Lubango

Empresa 100% capital angolano.
Importação e Comercialização → Produtos Alimentares e Bebidas Eletrodomésticos - Brinquedos - Mobiliário.
Tem 3 Restaurantes, 3 Supermercados.
Construção de 1 Hotel.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

3 Supermercados na cidade de Luanda
Supermercado ZITORFER.

OXBOW - Hotelaria e
Prestação de Serviços e
Comércio, Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Importação e Distribuição: Gama de Lacticínios (queijos portugueses e
franceses, manteigas, leites, natas, iogurtes) - Charcutaria NOBRE - Enlatados
COMPAL e NOBRE (legumes, refeições prontas, chouriço. Morcela, salsichas,
etc.) - Especiarias MARGÃO - Conservas RAMIREZ (sardinha, atum) - Azeites,
Vinagres e Óleos SOVENA - Azeitonas, Tremoços, Pickles MAÇARICO - Sumos
COMPAL e SUMOL - Cerveja SAGRES - Produtos de Higiene e Limpeza, Perfumaria
JOVAN (linha homem e senhora) e WILLIAM (linha homem) – Sabonetes, - Louça
LUMINARC (doméstica, hotelaria e restauração) - Cutelarias ARCROC (gama
profissional).
Exclusividade: PRESIDENT, ELVIR, MARGÃO, VILEDA, SANEX, AMBIPUR, DUM-DUM,
WILLIAM.

PLATÔ, de Augusto José
de Almeida de Sousa

Importador /
Grossista

Luanda

Produtos Alimentares, incluindo congelados (carnes de vaca, porco e francos;
azeite; óleo alimentar; farinha de trigo)
Proprietário de 2 padarias em Viana - Luanda

Lobito

Vestuário e Calçado (homem, senhora e criança) - Produtos Alimentares e Bebidas
(águas minerais, cervejas e vinhos portugueses) - Artigos de Decoração - Louças
Domésticas e de Cozinha - Utilidades Domésticas - Brinquedos - Têxteis-lar Carpetes e Tapetes - Artigos de praia - Produtos de Higiene e Limpeza - Perfumes
- Brindes - Flores Artificiais.

POLICENTRO, LDA /
POLICEROL

Importador /
Retalhista

POMOBEL - Sociedade
de Comércio,
Indústria, Hotelaria e
Agropecuária, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

O Grupo POMOBEL totaliza seis (6) supermercados, dos quais quatro (4) em
Luanda, dois (2) na Província do Huambo // 3 armazéns em Luanda.
Supermercados “POMAR BELO”
Importação e comercialização de produtos alimentares e bebidas, incluindo vinhos
portugueses; produtos de higiene e limpeza; brinquedos; louça doméstica e de
cozinha; cutelaria; cosméticos e perfumes.
Origem: Essencialmente de Portugal, Espanha e Argentina

PONTO DA CARNE
O Seu Bom Gourmet

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Pertence ao Grupo CABIRE.
Produtos Alimentares, incluindo congelados (carnes, massas, arroz, açúcar, doces,
café, chá, produtos de charcutaria, queijos, etc.)

Namibe

Importador / Distribuidor de Produtos Alimentares (massas alimentícias, óleo
alimentar, azeite, conservas de carne, conservas de peixe, doces e compotas,
conservas de vegetais COMPAL, Leite MIMOSA, bolachas CEREALIS, azeitonas,
pickles e condimentos MAÇARICO, etc.), Produtos de Confeitaria (rebuçados,
caramelos, pastilhas elásticas, etc.), Bebidas (vinhos de várias regiões de
Portugal), Sumos COMPAL, Cervejas da UNICER, Águas minerais do MONCHIQUE,
Produtos de Higiene (papel higiénico, guardanapos e lenços de papel, sabão,
ambientadores, detergentes)
A maioria dos produtos que comercializa são importados de Portugal.

PRODUANG - Produtos
de Angola, Lda.

RIBERALVES ANGOLA,
S.A.

Importador /
Grossista

Importador /
Grossista

Ligação à empresa portuguesa RIBERALVES - Comércio e Indústria de Produtos
Alimentares, S.A. (www.riberalves.pt)
Luanda

Importação e comercialização → Bacalhau Seco e Ultracongelado ▪ Produtos
Alimentares Congelados (legumes, peixe, camarão, etc.) ▪ Café ▪ Vinhos
Portugueses (produção do Grupo Riberalves)
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(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

Observações

RIDUX Representações,
Comércio e Indústria
- Importação e
Exportação, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Pertence ao Grupo MELLO XAVIER
Hipermercado SAMBA “CANGURU”
Produtos Alimentares, incluindo congelados e produtos de charcutaria

Luanda

Supermercado / Vídeo Clube / Cabeleireiro
Todo o Tipo de Produtos Alimentares, incluindo produtos congelados, frescos e
iogurtes) - Bebidas (incluindo vinhos) - Produtos de Higiene e Limpeza - Louça
Doméstica e de Cozinha (vidros, cristais, porcelanas, etc.) - Cutelarias - Utensílios
de Domésticos - Alimentos para Animais (cães e gatos)
Importa essencialmente de Portugal.

RUI & CONCEIÇÃO, LDA
“BIG ONE”

Importador
/ Grossista e
Retalhista

SDA - Sociedade de
Distribuição Angolana,
Lda.

Importador /
Grossista

Luanda

Produtos Alimentares → Bacalhau - Azeite - Óleo Alimentar - Grão, Feijão (vários
tipos) - Vinagre - Charcutaria - Queijos // Enlatados da SISTER: grão, feijão,
ervilhas, cogumelos, tremoços, azeitonas, tomate pelado, etc. Origem dos
Produtos: Portugal
Arroz . Origem: Tailândia

SIMPORTEX Comercialização de
Equipamentos e Meios
Materiais, Import.
Export. - EP

Importador /
Grossista

Luanda

Grossista / Pertence ao Ministério da Defesa.
Faz as compras para as Forças Armadas Angolanas.

SOCALI - Comércio e
Indústria, Lda.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Produtos Alimentares (enlatados diversos, azeite, azeitonas, iogurtes, etc.).
Bebidas (vinhos portugueses; águas minerais). Produtos de Higiene e Limpeza
(detergentes e produtos de higiene pessoal).

SOCIEDADE DE
COMÉRCIO MARTAL,
SARL

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Participação na empresa MARINEV.
Tem capital na empresa ABC BAL (equipamento de hotelaria e mobiliário)
Tem 3 supermercados + 1 minimercado + 3 talhos + 1 garrafeira
Empresa de Direito Angolano, com capital francês / SODEXO GROUP

SODEXHO ANGOLA Comércio Geral, Lda.

Importador /
Serviços

Luanda

Serviços de Catering (hotelaria, restauração, lavandaria) e manutenção de
imóveis, a empresas “onshore” e “offshore”
Importação de Produtos Alimentares, Bebidas e Produtos de Higiene e Limpeza.
Filiais: Banguela, Cabinda, Soyo e Porto Amboím

SONADI - Sociedade
Nacional de
Desenvolvimento e
Investimentos, Lda.

Importador /
Grossista

SUPERMERCADO
CALMITO, LDA

Luanda

Produtos Alimentares e Bebidas.
3 armazéns em Luanda + 1 cantina no Lucapa.

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Benguela

Pertence ao GRUPO CALMITO, LDA.
Produtos Alimentares e Bebidas, Eletrodomésticos, Cosméticos, Produtos de
Higiene e Limpeza, Louça e Utilidades Domésticas.
Importa essencialmente de Portugal, Dubai, Namíbia, Brasil e EUA.

SUPERMERCADO
PRIVIDETHI

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Produtos Alimentares, incluindo congelados

SUPERMERCADOS
SHOPRITE, LDA

Importador
/ Grossista e
Retalhista

Luanda

Pertence ao Grupo SHOPRITE (África do Sul)
Em Angola tem o Cash & Carry “Shoprite” + 6 lojas em Luanda (1 na MulembaPetrangol; 1 no Morro Bento; 1 no Bairro Azul (Samba); 1 no Prenda; 1 na Ilha de
Luanda; 1 no Belas Shopping + 1 no Lobito-Benguela)
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Agente,
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Localidade
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CARNES VALINHO, S.A.

Importador /
Grossista

Luanda

Alimentares (congelados, ultracongelados, refrigerados, enlatados, bonduelle,
lacticínios) // Fabrico local de produtos de charcutaria // Possui Complexo de Frio

Fonte: Centro de Negócios da AICEP em Luanda – Angola. Última Atualização: Janeiro
2014			
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Anexo 2- Importadores de Produtos
Alimentares – Moçambique
Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

A & L Enterprises

Grossista /
Retalhista /
Importador

Matola

África Comercial &
Irmãos Lda.

Grossista /
Importador

Nampula

Africom

Grossista /
Importador

Maputo

Importam arroz e grão de trigo

Armazéns Atlântico
Comercial Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Armazéns Blue /
Mercado Ideal

Retalhista /
Importador

Nampula

Também produtos de higiene e limpeza

Atlantindico

Grossista /
Importador

Nacala Porto

Best Catering
International

Grossista /
Importador

Maputo

Cicoti Lda.

Grossista /
Importador

Machava

Comércio e
Investimentos, Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Companhia Industrial
da Matola

Grossista /
Importador

Matola

Delicious

Retalhista /
Importador

Maputo

Delta Trading & Cª Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

(arroz, entre outros alimentares) Também produtos de higiene e limpeza

Dincore-Comércio de
Produtos Alimentares
Lda.

Grossista /
Distribuidor /
Importador

Maputo

(Só arroz)

Distrimoz

Grossista /
Retalhista/
Importador

Matola

(charcutaria, bacalhau, lacticínios tradicionais e mercearias)

Fermor-Participações e
Investimentos, Lda.

Retalhista /
Importador

Maputo

Também artigos de “baby care”

Fontes Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

(só frangos e carapau)

Game Discout World
Mozambique Lda

Retalhista /
Importador

Maputo

Gani Comercial Lda.

Grossista /
Importador

Nampula

Gelmar

Grossista /
Retalhista /
Distribuidor /
Importador

Beira

Observações

Também produtos de higiene e limpeza

Grão de trigo e grão de milho

Também produtos de higiene e limpeza
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(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

Observações

Gradual Comércio
Importações Lda.

Retalhista /
Importador

Maputo

Fernando Correia Alves (leite, iogurtes, rações para cães e gatos)

Grupo Gulamo

Grossista /
Importador

Nampula

Híper Maputo (Grupo
MBS)

Retalhista /
Importador

Maputo

Kitoko Trading

Grossista /
Retalhista /
Importador

Tete

Líder Lda. / Mahomed &
Companhia Lda.

Grossista /
Retalhista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Mafe-Alimentar Lda.

Grossista /
Retalhista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Marin Trading Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

MCD-Marulo Comércio
e Distribuição

Distribuidor /
Importador

Maputo

MDS - Moçambique,
Distribuição e Serviços

Import/ Dist

Maputo

Leite e derivados: iogurte e queijos

Mega Distribuição de
Moçambique Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Mini Preço Lda. /
Restaurante Taverna

Importador/
Retalhista

Maputo

(empresário na área da restauração / pastelaria, importa para consumo próprio)

Mirage, Lda.

Importador /
grossista/ Agente
-Distribuidor

Maputo

Muta Mirage/ mercearias, cafés, sumos e bebidas espirituosas, conservas
alimentares, produtos conforto-casa, artigos de higiene e limpeza

Moçambique Terramar
Trading

Grossista /
Retalhista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Mosimport Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Osman Ebrahim & Cª

Grossista/
Importador
Retalhista

Beira

Pick & Pay

Grossista/
Importador
Retalhista

Maputo

Premier Super Spar

Grossista/
Distribuidor /
Importador

Maputo

Procongel Lda.

Grossista /
Distribuidor /
Importador

Maputo

Propco Lda. (Shoprite)

Supermercado /
Importador

Maputo

Recheio Cash & Carry
Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Sodial-Sociedade de
Distribuição Alimentar
Lda.

Grossista /
Importador

Maputo

Também produtos de higiene e limpeza

Também produtos de higiene e limpeza
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Empresa

Atividade
(Grossista,
Agente,
Importador, etc.)

Localidade

Sodil

Grossista /
Importador

Maputo

Supermercado LM

Supermercado /
Importador

Maputo

Tropigalia Lda.

Agente / Grossista
/ Retalhista /
Importador

Maputo

Unibasma

Grossista /
Retalhista /
Importador

Maputo

Uniconfiança

Grossista /
Retalhista /
Importador

Beira

Woolworths
Moçambique, Lda.
(Supermercado Luz e
Woolworth - Marés e
Shoprite)

Retalhista /
Importador

Maputo

Observações

Também produtos de higiene e limpeza

Também produtos de higiene e limpeza

Fontes: AICEP Escritório em Maputo, Última Atualização: Abril 2013		
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