
Luanda, Janeiro de 2010  - Republica de Angola

Apresentação Institucional

FERMAT – Materiais de Construção, S.A.
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O Grupo Importrading concentra a titularidade do total do capital social e a Administração de todas as 
empresas do Grupo em dois sócios, Gabriel Manuel de Jesus Gonçalves e Ricardo Crespo Filipe Gonçalves, 
encontrando-se numa fase de forte expansão e diversificação de negócios.

As suas áreas de negócios e participações abarcam os seguintes sectores principais:
1) Comércio e serviços;
2) Imobiliária e construção;
3) Indústria.

Apesar da marca mais conhecida do Grupo ser a cadeia de lojas de materiais de construção FERMAT, o Grupo possui 
um leque variado de participações com presença em variados sectores de actividade.

Considerando fundamental aumentar a fiabilidade e qualidade da informação disponível, um dos principais projectos 
do Grupo é a implementação do sistema de informação SAP, com impactos profundos ao nível da organização, 
processos de negócio, procedimentos de trabalho e competência dos recursos humanos. 

Para auxiliar a actual equipa de gestão nos desafios que se colocam, o Grupo está a fazer um forte investimento no 
reforço das suas competências (pela contratação de profissionais seniores), ao nível das infra-estruturas de 
base do negócio, nomeadamente nas obras de remodelação da loja de S. Paulo, nova estrutura logística 
central em Viana no Parkgest e o novo conceito de parques empresariais i9 (Inove).

Esta apresentação pretende dar a conhecer a FERMAT numa perspectiva global da sua actividade e projectos
Futuros, procurando consistentemente consolidar a sua posição de líder no sector onde actua.

Grupo IMPORTRADING
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Grupo IMPORTRADING

Rede de lojas (próprias e franchisados ) de venda de equipamentos e materiais de construção,  
ferramentas, mobiliário de interior e exterior e outros materiais para o lar.

S. Paulo (*)
(Área de 700 m2)

Palanca
(Área de 2.000 m2)

CUCA
(Área de 1.200 m2)

Lubango

Benguela

Huambo, ...
(em projecto)

Viana
em construção 2.500m2

(*) em remodelação e ampliação para 2.000 m2

Lojas próprias Franchisados

IMPORTRADING
Maq e ferramentas ,SA

Central de compras e de serviços 
partilhados (Adm./Fin./HR/SI).

MASEQUI
Manut. e reparação eq., Lda

Serviço-pós-venda, garantias, reparações 
e manutenção.

FACOTIL
Fábrica de Tintas, Lda

Fábrica de Tintas, Colas, Vernizes e 
Produtos Industriais.

MOVIMAR
Móveis de Cozinha, Lda

Fábrica de Móveis de Cozinha e 
Roupeiros.

CORMAR
Angola, lda.

Soluções de mobiliário para Hóteis 
(quartos, restaurante, salas)

PROSYS
Angola, lda.

Representante XEROX para Angola

INDUMA
Exploração Ind Madeiras lda.

Fábrica de exploração industrial de 
madeiras

PRIMAGAMA
Com.Automoveis e lda.

Comércio de Automóveis e veiculos 
motorizados. Representa a KTM

CTRANS
Construções Transportes Lda

Construção civil e transporte de 
mercadorias

IMPORTRADING
Investimentos e Participações, SA

INVIMOSA
Imobiliária, SA

Detentora do Património Imobiliário do Grupo Importrading. Possui algumas 
participações em sociedades de construção civil e gabinetes de projectos

Sociedade Gestora das Participações Sociais do Grupo Importrading. 

H
O
L
D
I
N
G

Rui Ribeiro (Angola) 
Construções, SA

Construção civil e obras públicas

Gestobra, gestão de serviços 
técnicos, Lda.

Projectos de engenharia e arquitectura

Participação
no capital

100%

100%

100%

48%

50%

50%

60%

100%

50%

60%

50%

40%
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FERMAT Company Profile

A Fermat faz parte do Grupo Importrading, assumindo-se como marca de referência em Angola no sector da 
comercialização de ferramentas, materiais de construção e bricolage.

Criada em 2003, tem vindo a consolidar a sua posição comercializando mais de 40.000 referências de artigos 
disponiveis, sendo reconhecidamente lider de mercado.

Com crescimentos assinaláveis ao longo da sua já longa existência, contribuimos para o desenvolvimento de Angola 
fornecendo produtos essenciais ao processo de reconstrução nacional,  mas também pelo investimento realizado 
nos nossos espaços comerciais e logisticos estimado em mais de 15 milhões de USD, a criação de mais de 300 
postos de trabalho, para além das actividades de Apoio Social e Desportivo que desenvolvemos.

Centro Social Santana – Jantar de Natal oferecido todos os anos e presentes

Mutilados de Guerra – Apoio monetário, passeios e jantares convivio 

Arte e Cultura – 1ª exposição de pintura de Raul Indipwo no Centro Cultural Camões

Grande Prémio de huíla – Patrocinador

Provas Automobilisticas em Luanda – Patrocinador
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Os nossos Valores

• Qualidade 

• Serviço Pós-venda

• Trabalho em Equipa

• O Cliente é a razão de tudo

• Criatividade, Competitividade e Inovação

• Comprometimento Total

FERMAT Company Profile
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FERMAT Company Profile

• Fundada em 2003, sendo o primeiro hipermercado de materiais de construção;
• Líder de mercado oferecendo um total de 7.200 m2 de área de venda:

- Loja de S. Paulo, 2.000 m2;
- Loja do Palanca, 2.000 m2;
- Loja da Cuca, 1.200 m2;
- Loja de Viana, 2.000 m2, a inaugurar em Junho de 2010.

• Volume de negócios em 2009 de 31,5 milhões de dólares;
• Focada em materiais e equipamentos de alta qualidade dirigidos ao mercado profissional e bricolage;
• Mais de 40.000 referências de produtos englobados em 18 famílias;
• Ambicioso plano de expansão do nº de lojas prevendo um volume de negócios até 2012 de 100 
milhões de dólares repartido por 12 lojas:

- Huila;
- Benguela;
- Huambo;
- Bengo; 
- Namibe;
- Malange;
- Uige;
- Kuanza Sul.

• Emprega actualmente mais de 300 pessoas 
estimando cerca de 800 em 2012.
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FERMAT Company Profile

• Parques Inove – i9

O conceito i9 (Inove) é o de um parque comercial multifacetado, de acordo com o modelo de retail
park, onde o Cliente pode encontrar tudo para si e para o seu lar, em lojas cujo denominador comum
é a qualidade e bom gosto, servido por espaços de estacionamento de viaturas e serviços
complementares de lazer, hotelaria e restauração.

A FERMAT é uma das lojas ancora deste projecto do Grupo Importrading.

Prevê-se a abertura do primeiro no inicio de 2010 no Parkgest em Viana, seguindo-se depois no
Palanca e em Talatona, ficando assim coberta toda a área da Capital. Após esta fase, seguir-se-ão as
Províncias de Huila, Bengo, Huambo, Lobito ou Benguela e Namibe. Numa fase final o conceito será
alargado a outras capitais de Provincia.

Estarão presentes, para além da FERMAT (materiais de construção e bricolage), a CORMAR
(mobiliário), MOVIMAR (móveis de cozinha e roupeiros), UNIQUE (acessórios de decoração e
utilidades para o lar). Está prevista ainda a inclusão de um espaço de electrodomésticos e
electrónica, bem como áreas de restauração e serviços como Bancos e Telecomunicações.

9



FERMAT Company Profile

Momentos chave

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

• Implementação SAP;
• Abertura central de 

Compras em Viana;
• Abertura nova loja de 

S. Paulo;
• Abertura de loja online;
• Cartão de cliente 

• Abertura das lojas de:
- Huila;
- Bengo;
- Benguela;
- Huambo.

• Abertura das lojas de:
- Namibe;
- Malange;
- Uige;
- Kuanza Sul

• reformulação 
estratégica do negócio,

• reforço de quadros de
direcção

• Fundação e abertura 
da loja de S. Paulo

• Abertura da loja do 
Palanca;

• lider de mercado com
64% de quota de 
mercado

• Parceria com loja no
Lubango (Huila)

• Abertura da loja da 
Cuca
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Produtos comercializados

A FERMAT comercializa mais de 40.000 referências, estando segmentada da seguinte forma: 

• Pintura
• Drogaria
• Artigos do lar
• Jardinagem
• Segurança
• Carpintaria 

• Auto
• Construção
• Ferramentas
• Consumiveis e acessórios
• Máquinas
• Canalização 

• Iluminação
• Lampadas
• Parafusos
• Ferragens
• Material eléctrico
• Cutelaria

• Pavimentos
• Sanitários
• Molduras
• Fabrico de chaves
• Acessórios para assistência (peças)
• Outros
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Nova imagem

Desde o seu inicio, a FERMAT apostou numa imagem forte e diferenciadora no mercado, posicionando-a 
como uma das marcas mais reconhecidas no mercado nacional.

São considerados marcos do mercado publicitário nacional, o filme promocional bem como galardões 
recebidos em inúmeras exposições e feiras da especialidade.   

Clique para ver video 14

file:///C:/Documents and Settings/ESPADA/Desktop/importrading/fermat/Mkt/DVD Importrading/VIDEO_TS/VIDEO_TS.IFO


Nova imagem

Na mesma linha de inovação e forte impacto visual, temos já preparadas as novas campanhas para 2010. 

Outdoors

Uniformes

Sacos
Cartão de cliente

Retail Park i9
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Serviços 

A FERMAT dispõe dos seguintes serviços:

• Serviço de entrega ao domicilio

• Assistência técnica e reparação

• Cartão de Cliente com acumulação de descontos, acesso a promoções especiais, concessão de crédito
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Contactos:

Telf.:    +244 222 262 929

FAX:    +244 222 262 793

Email: geral@fermat.co.ao
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