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Desde 2010 que o sector da distribuição de bens
e serviços temvindo a intensificar se Actualmen
te o país conta com mais de 70 supermercados
estando 80 destes em Luanda Rui Santos di
rector da Sistec calcula que 60 dos frequenta
dores dos centros comerciais sejam estrangeiros

Segundo um estudo da Deloitte
apresentado na semana passada
durante a Conferência da revista
Distribuição em Expansão sob o
lema A Nova Distribuição e a
Marca Própria em Angola nos
últimos anos Angola tem assisti
do a um aumento da população e
o crescimento económico tem im

pulsionado de forma positiva o
consumo Até à primeira década
deste século a distribuição de
bens e serviços de forma moder
na cresceumoderadamente com
a abertura de umpequeno núme
ro de lojas
De acordo com o estudo daque

la consultora britânica a sulafricana Shoprite foi a primei
ra cadeia de distribuição inter
nacional a entrar no mercado
angolano em 2002 Três anos
mais tarde o Governo decidiu
criar o agora privatizado Pro
grama de Reestruturação do
Sistema de Logística e de Dis
tribuição de produtos Essenciais
à População PRESELD como ob
jectivo de asseguraro fornecimen
to debens básicos àpopulação nas
diversas regiões do país
Foi nesta alturaque fruto da es

tabilidade política e económica do
país os investidores viram neste
sector umaoportunidade demer
cado indica a Deloitte e passa
ram a investir nele A Maxi por
exemplo depois de abrir a sua pri
meira loja em 1996 de formato
Cash Carry criou umaoutra no
município do PortoAmboim pro
víncia doKwanza Sul Já em 2007
foi aberta uma outra loja no bair
ro Morro Bento em Luanda
Ainda segundo o estudo foi a

partir de 2010 que o desenvolvi
mento do sector se intensificou

mais com o aumento do ritmo de
expansão das cadeias nacionais

Em 2011 surgiu o hipermercado
Kero que actualmente conta com
cinco lojas espalhadas pela capi
tal do país e ainda outros super
mercados

O crescimento do sector tem se
concentrado sobretudo emLuan

da onde se encontram a maioria
das cadeias angolanas e interna
cionais de distribuição de bens
De acordo com dados da Deloitte
na capital existem onze lojas do
formato Cash Carry mais de50
supermercados e seis hipermer
cados Enquanto as outras 17 pro
víncias em conjunto possuem
apenas 46 supermercados duas
lojas de Cash Carry e um hiper
mercado

O estudo alerta que nessas re
giões «é necessário combater o
mercado informal e melhorar

as capacidades de abastecimen
tos» Sendo que por outro lado
«face à dinâmica de crescimen

to dos players locais é expec
tável que sejam estes a domi
nar a distribuiçãomoderna em
Angola»

Oportunidades do sector
Os operadores do mercado têm
planos de expansão ambiciosos
para este ano e 2015 prevendo se
a entrada de novas cadeias inter
nacionais como a SPAR o Conti
nente e aWalmartMassMart Es

pera se que as novas cadeias se fi
xemna capital ao passo que as já
existentes expandam a sua pre
sença paranovos centros urbanos
nas restantes províncias

O Kero pretende abrir três no
vas lojas tantas como a Maxi ao
passo que o grupo Score perspec
tiva criar 40 lojas até 2018
Quando se fala na distribuição

debens e serviços o que destaca
são as grandes superfícies co
merciais mas o estudo da De
loitte indica que o «retalho não
alimentar possui as maiores
oportunidades de crescimento
nomeadamente nos segmentos
de casa moda electrónica e des
porto» Estes segmentos podem
ser apoiados pela abertura de no
vos centros comerciais em parti
cular na cidade deLuanda

O relatório prevê ainda que a
oferta de retalhoespecializadoserá
potenciada pela abertura de mais
centros comerciais e retailparks

Os desafios do abastecimento
Os principais desafios do sector
da distribuição estão na cadeia de
abastecimento no desenvolvi
mento da produção nacional e do
capital humano Para alterar o
quadro é necessário que se des
envolva «a eficiência e fiabili
dade das cadeias de abasteci
mento» refere a Deloitte Já no
que toca à produção nacional
deve se «diminuir a dependên
cia das importações e desenvol

ver a qualificação da mão deobra nacional»
Embora note melhorias a con

sultora lembra que ainda existe

um conjunto de desafios logísti
cos para uma maior eficiência e
fiabilidade das cadeias de abaste

cimento de bens e serviços
Entretanto o estudo alerta que

é necessário que haja organiza
ções nacionais ou internacionais
a investir na produção nacional
impulsionadas pela criação de
um enquadramento fiscal e finan
ceiro de incentivo ao desenvolvi
mento do sector

Rui Santos director da Sistec
empresa vocacionada na comer
cialização de equipamentos infor
máticos no país aconselha aos
operadores do sector a fazerem
um estudo para se perceber quem
são os verdadeiros consumidores

do mercado nacional ou seja
quem são os frequentadores de es
tabelecimentos comerciais «Pa
rece me mais de 60 são es

trangeiros» avança
O responsável considera que o

grosso da população não consome
os produtos distribuídos Por ou
tro lado observa que «os acordos
que o Estado estabelece com os
seus parceiros acabam sempre
por beneficiar os últimos es
ses tendem a influenciar o fun
cionamento do mercado Mui
tos estabelecimentos não têm

a identidade cultural nacional
não basta produzir localmen
te é necessário saber quem são
os nossos verdadeiros consu

midores» desabafou

Mercado aliciante
Já há condições para a boa distri
buição de bens e serviços em An
gola Esta é pelomenos a opinião
dos responsáveis das empresas do
sector que operam no país
Apesar de reconhecer que em

Angola não existe uma empresa
capaz de fazer chegar os seus ser
viços a todas as regiões do país
tanto a nível industrial como de

armazém Nelson Remtula CEO
do grupo Pedras Negras classifi
ca o mercado nacional como sen

do emergente Entende que pre
cisa de aprender com os outros
sobretudo no capítulo do forneci
mento de produtos de beleza de
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higiene e limpeza para os quais
o seu grupo está vocacionado
«Todos nós que estamos no sec
tor da distribuição temos de fa
zer chegar os nossos produtos
aos consumidores das diversas

regiões do país As condições
de infra estruturas básicas es

tão criadas emboramuito ain
da tenha de ser feito» sublinha
Nelson Remtula

JáWissanNesr CEOdaAngoA

lissar empresa do grupo Webcor
que opera no país hámais de 23

anos defende a necessidade de
se criar infra estruturas no teci

do industrial apesar de admitir
que tem crescido «Quando a

produção interna cresce quem
sai a ganhar é o pais mas é ne
cessário que sejam criados me
canismos que protejam essa
produção» destaca

Investidores estrangeiros
emAngola são Importantes
Para que de facto o mercado da
distribuição seja consolidado no
país José Severino presidente da
Associação Industrial de Angola
AIA defende a necessidade da
adopção de políticas que incenti
vema produção uma vez queAn
gola ainda dependemuito domer
cado externo «A nova Pauta

Aduaneira é contundente para
obrigar que haja uma reflexão
por parte daqueles que impor
tam Estamos numa fase de

mudanças o país não pode ali
mentar se de contentores é
possível mudar o quadro ac
tual até porque as infra estru
turas estão a ser criadas» aler
ta Severino

Por outro lado entende que a
actual Lei de Investimento Priva

do não ajuda as MPME que dese
jam apostar no sector da distri
buição sobretudo para os inves
tidores estrangeiros «O país pre
cisa de empresas estrangeiras
que conhecem o mercado de
distribuição de produtos» ex
plica o presidente daAIA
David Lopes presidente e da

Daymon Worldwide entrevista
do pelo SOL na edição de 7 de
Março defende a necessidade de
se incentivaro sectorda distribui

ção sendo que enquanto isso não
acontecer a agriculturacontinua
rá a ser o maior gigante adorme
cido do sector industrial nacional

«É necessário que se faça um
investimento sério neste sec

tor desta forma será feita
mais distribuição de produtos
agrícolas nacionais Há bons
projectos mas por falta de fi
nanciamento andamparados
Se eles funcionarem ajudam a
melhorar o crescimento econó

mico do país» conclui o especia
lista no desenvolvimento demar

cas próprias dos supermercados
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