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A EQUIPA DE DESENVOLVIMENTO

Dispomos de uma equipa multidisciplinar, com várias valências que se complementam e contribuem para o sucesso do negócio.
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NOSSA MISSÃO

Oferecer comodidade e 
segurança para quem

vende e compra



NOSSA VISÃO

Ser a maior plataforma
angolana de e-commerce no 
mundo, com foco no cliente e 
na transformação da 
experiência de compra



O PROBLEMA

O Mercado 3.0 foi idealizado como uma solução de 
negócio baseada em simplicidade, comodidade e 
segurança. Assim, listamos abaixo o conjunto de 
problemas que levaram à sua criação:

▪ Elevados custos de expansão para novos mercados. 

▪ Reduzida exposição da marca e produtos no 
mercado.

▪ Altos níveis de fraude no e-commerce em Angola.

▪ Inexistência de um a plataforma de e-commerce 
com abrangência nacional.



O QUE É O
MERCADO 3.0?

O MERCADO 3.0 É UM MARKETPLACE PARA TODOS

Somos uma plataforma transaccional generalista, que 
permite aos fornecedores disponibilizar os seus produtos e 
aos utilizadores efectuar compras e recebê-las em qualquer 
parte de Angola.

Interligamos pessoas e negócios através da tecnologia.

6 milhões de 
usuários de 
internet em 

2019

5 milhões de 
pessoas com 
acesso a um 
smartphone



ÉTICA

Pautamo-nos por uma conduta rigorosa e profissional.

FOCO NO CLIENTE

As pessoas estão no centro da nossa plataforma e são a nossa 
prioridade. Um cliente satisfeito é o nosso maior indicador de sucesso.

SEGURANÇA
Garantimos a confidencialidade total dos dados que solicitamos aos nossos clientes 
e parceiros, implementamos sistemas de controlo para reforçar a segurança dos 
pagamentos efectuados e dos produtos que entregamos.

OS NOSSOS VALORES



FIABILIDADE

Na relação entre compradores e vendedores somos o elo mais forte e 
o factor de confiança. Confiar em nós é acreditar no futuro, e fazer 
parte de uma rede global de negócios.

UNIVERSALIDADE

De Angola para o mundo, interligando pessoas e negócios.

OS NOSSOS VALORES

TRANSPARÊNCIA

Implementamos as melhores práticas em termos de 
direito à informação, comunicando sempre e em tempo 
útil qualquer facto relevante aos nossos parceiros.



COMO COMPRAR NO MERCADO 3.0
Seleccionar o produto e 
efectuar a compra

Pesquisar por produto ou 
serviço

www.mercado30.co.ao

Baixar o aplicativo



COMO FUNCIONA O 
MERCADO 3.0

O Mercado 3.0 pretende oferecer o melhor serviço aos seus 
clientes. Por isso, construímos uma plataforma que funciona 
como um intermediador, ao conectar:

▪ Vendedores em nome individual ou empresas
▪ Clientes

vendedor cliente

Mercado 3.0



COMO SE TORNAR VENDEDOR

Para ser vendedor no Mercado 3.0 é necessário cumprir os 
seguintes requisitos:

▪ Ter actividade legalmente constituída (no caso do vendedor ser 
uma empresa ou empresário em nome individual);

▪ Ter a titularidade/tutela/propriedade legal do(s) produto(s) que 
pretende vender na plataforma.

Se cumprir os requisitos supracitados, o potencial vendedor pode 
solicitar ao Mercado 3.0 o seu registo como vendedor, desde que:

▪ Aceite os nossos termos e condições (vínculo contratual)

▪ Submeta o NIF, Certidão Comercial e Iban (para empresas)

▪ Submeta o NIF, Bilhete de Identidade e Iban (para singulares) 



A nossa margem varia entre os 5% e 
20% a deduzir do preço do produto 
definido pelo fornecedor, dependendo 
da categoria do produto.

Alguns exemplos de comissões:
- Telemóveis: 8%
- Jogos de computador/consolas: 15%
- Livros: 15%
- Acessórios electrónicos: 12%
- Cosméticos: 13%
- Veículos automóveis: 5%
- Arte: 20%

MODELO DE NEGÓCIO

S

W O

T



MODELO DE NEGÓCIO

Preço do fornecedor: 2.000 kz
Comissão 13%: 260 kz
Valor a receber (fornecedor): 1.740 kz
Taxa de entrega: 999 kz

Exemplo 2: para um creme para cabelo 
com o preço do fornecedor de 2.000 kz, o 
cliente paga 2.999 kz (com entrega) e o 
fornecedor recebe 1.740 kz, com o 
Mercado 3.0 a ficar com 260kz

Preço do fornecedor: 100.000 kz
Comissão 8%: 8.000 kz
Valor a receber (fornecedor): 92.000 kz
Taxa de entrega: 999 kz

Exemplo 1: para um smartphone com o 
preço do fornecedor de 100.000 kz, o 
cliente paga 100.999 kz (com entrega) e 
o fornecedor recebe 92.000 kz, com o 
Mercado 3.0 a ficar com 8.000 kz

Preço do fornecedor: 100.000 kz
Comissão 8%: 8.000 kz
Valor a receber (fornecedor): 92.000 kz
Taxa de entrega (Províncias): 5000 kz

Outras Províncias Luanda

Exemplo 3: para um smartphone com o 
preço do fornecedor de 100.000 kz, o 
cliente paga 105.000 kz (com entrega) e 
o fornecedor recebe 92.000 kz, com o 
Mercado 3.0 a ficar com 8.000 kz



MODELO DE NEGÓCIO
TransportadoraFormas de pagamento

TPA’s
Apenas para Luanda

Referência bancária
Disponível para as 18 Províncias

Enviar recibo de pagamento



CIRCUITO DE PAGAMENTOS

Fornecedor envia produto após 
receber confirmação de compra.

Recebe os valores da venda

O Mercado 3.0 confirma se o cliente 
efectuou o pagamento.
A transferência ao fornecedor é efectuada
até 15 dias após a confirmação de 
recebimento do produto.

Cliente efectua o 
pagamento do produto

Produto é enviado ao cliente através dos 
correios de Angola



O MERCADO 3.0 EM NÚMEROS

600+
DOWNLOADS

350+ 
PRODUTOS 

DISPONÍVEIS 

10
CATEGORIAS 
DISPONÍVEIS

80+
FORNECEDORES

5 mil+
VISUALIZAÇÕES

110 Milhões Kz+

STOCK



PARCEIROS



OBRIGADO!

DESCARREGA GRÁTISContacto: +244 928 586 764  
Email: geral@mercado30.co.ao
www.mercado30.co.ao
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