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AngolaeEspanhajáestãonalista
de localizações do grupo Rangel.
Moçambique e Brasil serão os
próximos destinos. Fortalecer a
componente internacional é um
dosobjectivosdogrupo,cujoem-
briãodatade1980quandoEduar-
do Rangel criou a sua primeira
empresaque empregou três pes-
soas nacidade do Porto.

Mais de trinta anos depois, o
grupoRangelfacturamaisde100
milhõesdeeuroseemprega1.100
trabalhadores. Mas o negócio in-
ternacional ainda pesa apenas
5%-6%.Hojeogrupotemcercade
10empresas,quevãodesdeocor-
reio expresso, àlogística, passan-
dopelostransportesaéreo,marí-
timoeterrestreeactividadeadua-
neira.Masquerreforçaracompo-
nenteinternacionalparagarantir
crescimento.E,faceàslimitações
de financiamento em Portugal, o
grupo admite partir para novos
mercados com parcerias e falan-
do combancos internacionais.

Em Angola, o grupo opera no
correio expresso, através da par-
ceria com a Fedex, mas também
nos transportes aéreos e maríti-
moseactividadeaduaneira.Nuno
Rangel, administrador do grupo,
avançaaoNegócios quealémdes-
tesnegóciosaempresaestáapre-
pararaentradanasoperaçõeslo-
gísticas. Até ao final do ano será
lançadaaoperação, em conjunto
comumparceirolocal,disponibi-
lizando o grupo Rangel umaárea
dearmazenamentoparaagestão
de“stocks”.“Éummercadomui-
to interessante paraas empresas
portuguesas”, diz ao Negócios
Nuno Rangel. Para já a operação
arrancaránumarmazém,masaté
Fevereiro a empresa espera ter
uma área de 10 mil metros qua-
drados paraaoperação logística.

Neste mercado, o grupo Ran-
gel optou por entrar por via da

aquisição de uma pequena em-
presadetransitários.EmAngola,
ogrupotemcercade80trabalha-
dores.

Em Espanha são 55 pessoas.
Aqui arrancou com uma opera-
çãologísticaassociadaaumclien-
te. Tem um armazém de 15 mil
metros quadrados. Nuno Rangel
admite que o grupo já concorreu
acontratos emEspanhacomou-
trospotenciaisclientes,“masnão
temsido fácil”.

As novas apostas 
O mercado espanhol e angolano
aconteceram sensivelmente na
mesma altura em 2007. Agora, o
grupoestudaMoçambiqueeBra-
sil.Oprojectomoçambicanopode
levarogrupoainvestirnumaope-
ração de transportes aéreo e ma-
rítimo,começandodozero.Jáno
Brasil aentradapode passarpela
aquisiçãodealgumaempresa.Do
outro lado do Atlântico, a ideia,
parajá, é entrarno negócio logís-
tico, mas há outros projectos em
estudo. Moçambique ou Brasil?
“Umdeles poderáacontecereste
ano”, diz Nuno Rangel.

Depois de Angola e Espanha, o grupo Rangel
está a estudar os mercados de Moçambique
e Brasil para reforçar a sua internacionalização

Nuno Rangel | O administrador do grupo Rangel admite entrar em Moçambique ou Brasil ainda este ano.

PE RG U N TAS A . . .

“Nos tempos que correm as empresas
não têm recursos humanos a sobrar”

Como está a correr o ano? 
Estamos confiantes. O ano de

2010 foi bome Janeiro e Fevereiro
forammeses comcrescimento.

Quanto facturaram em 2010? 
Foram110 milhões de euros.

E esperam crescer este ano? 
Temos expectativas de crescer.

Em2007começámosanossainter-
nacionalização e teve um cresci-
mentointeressante.Tudodepende
dos investimentos internacionais
que possamos fazereste ano.

Estão a planear novos mercados? 

Temos um projecto para avan-
çar muito proximamente em Mo-
çambiqueeestamosnumestudofi-
nalnoBrasil.Sãodoisprojectosque
temosmuitointeresseemavançar.
Nestemomentooproblemaquese
põe é o do financiamento.

Como estão a contornar isso? 
Estamosatentararranjarparce-

riaseafalarcombancosmaisinter-
nacionais.

Moçambique e Brasil podem acontecer 
este ano? 
Umdelespelomenospoderáser

paraeste ano.

A internacionalização requer uma es-
trutura própria? 
Somosumaempresagrandeem

Portugal,masnãoéfácilinternacio-
nalizar.Precisamosdepegaremre-
cursos nossos e colocarmos nesses
países para que haja passagem da
culturadaempresa. E aí é agrande
dificuldade.Porquetemosdeteres-
truturaenostemposquecorremas
empresasnãotêmestruturasdere-
cursos humanos a sobrar. Temos
poucoselementosfora,trêsouqua-
tropessoas,oquesignificaqueaca-
bamos por criar emprego em Por-
tugal. Os restantes são recursos lo-
cais.
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Prémios Exportação & Internacionalização

Rangel procura
“amizades” para
compromissos
internacionais
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> Prémios

Iniciativa Negócios
Saiba mais sobre os prémios em
http://premiosexportacaoeintern
acionalizacao.pt.
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I D E I AS - CH AVE

ONDE ESTÁ
O GRUPO RANGEL?
Além do mercado português,

o grupo já está em Espanha e em
Angola. Agora quer partir para
Moçambique e Brasil. Em Espanha
tem um armazém logístico em Alcalá
de Henares e em Angola opera no
transporte de carga aérea e
marítima, na actividade aduaneira e
vai arrancar com uma operação
logística até ao final do ano.

O QUE FAZ O GRUPO?
O grupo Rangel começou
como despachante oficial.

Hoje em dia é um grupo de logística,
que tem o negócio de correio
expresso, associado à multinacional
Fedex, além do transporte nacional e
internacional terrestre, aéreo e
marítimo. Tem uma área

especializada na logística de produ-
tos farmacêuticos, com frota própria.
E de transporte de obras de arte.

PARCERIA COM A
MULTINACIONAL FEDEX
Em 1999, o grupo Rangel foi

nomeado representante da norte-
americana Fedex e é com essa
chancela que opera no negócio de
correio expresso internacional.

QUAL A DIMENSÃO
DO GRUPO?
O grupo do Porto factura

mais de 100 milhões de euros
e emprega, a nível nacional e
internacional, cerca de 1.100
pessoas.
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PERCEBER ESTA EMPRESA QUE COMEÇOU COMO DESPACHANTE
OFICIAL E CHEGOU A OPERADOR LOGÍSTICO
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