
 

Panasonic assina acordo estratégico  
com Gorenje  

 

 Esta colaboração de longo prazo entre as duas empresas 

tem por objetivo potenciar a sua dimensão e maximizar 

os pontos fortes  

  O acordo estratégico contempla a união dos 

departamentos de I&D e o uso comum das plataformas de 

fabrico de produtos de linha branca. 

 
Lisboa, 11 de Julho de 2013 – O grupo Gorenje e a Panasonic anunciaram a 

assinatura de um acordo estratégico de longo prazo que visa aumentar a 

capacidade de ambas as empresas, contribuir para o aumento da rentabilidade 

dos seus negócios e melhorar a competitividade das empresas na Europa, 

trazendo assim mais vantagens para o consumidor. 

 

O acordo estratégico entre a Gorenje e a Panasonic estrutura-se em dois pilares: 

a união dos departamentos de I&D (investigação e desenvolvimento) e o uso 

comum de algumas plataformas de fabrico de produtos de determinadas 

categorias (máquinas de lavar roupa, frigoríficos e fornos encastrados). Ambas as 

empresas vão partilhar a rede de vendas e marketing assim como o conhecimento 

do mercado de distribuição na Europa. Além destes pilares principais, este acordo 

irá criar uma base flexível que irá permitir a ambas as empresas procurar outras 

áreas de cooperação. 

 

Como sinal de confiança no sucesso deste acordo e compromisso de longo prazo 

nesta relação de negócios, a Panasonic fará um investimento de 10 milhões de 

euros e irá adquirir uma participação minoritária da Gorenje. Com o objetivo de 

permitir que os acionistas, tanto existentes como novos possam beneficiar deste 

acordo, a Gorenje vai levar a cabo uma ampliação de capital e uma quotização 

dual da empresa. 

O acordo estratégico vai permitir a ambas as partes oferecer um serviço de melhor 

qualidade aos seus clientes mediante a criação de sinergias que aproveitem os 

pontos fortes e as vantagens competitivas das partes envolvidas. 
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Franjo Bobinac, Presidente e CEO da Gorenje declarou: “Criar uma aliança 

estratégica com uma empresa com a reputação da Panasonic é um feito histórico 

para a Gorenje e um passo importante na prossecução dos nossos objetivos 

estratégicos. A Panasonic é uma empresa líder a nível global, com uma tradição 

de quase 100 anos e um forte compromisso com um investimento em inovação 

ecológica, a Gorenje vai continuar a trabalhar para manter a sua autonomia a 

longo prazo, tem um profundo conhecimento do mercado europeu, dos seus 

consumidores e centra-se no design, inovação e qualidade. A criação de sinergias 

no fabrico, vendas e design poderá trazer benefícios tanto para as empresas como 

para o consumidor final, assim como outros stakeholders de ambos os grupos. 

Este acordo dará lugar a novas oportunidades à medida que avançamos na 

colaboração nos próximos anos.” 

 

Por outro lado, o Presidente e CEO da Panasonic Europa, Laurent Abadie, afirmou 

que: “O compromisso da Gorenje no desenvolvimento de produtos inovadores, 

com qualidade e design, tornam-no o aliado ideal para a Panasonic. Pretendemos 

trabalhar juntos para construir uma plataforma sólida e de longo prazo para o 

crescimento que irá alavancar ambas as organizações no mercado europeu de 

eletrodomésticos. Mediante a combinação dos nossos produtos complementares e 

tecnologias de fabrico, canais de venda e experiência em marketing, esperamos 

trazer aparelhos avançados, inteligentes e ecologicamente responsáveis para os 

consumidores europeus, incluindo a Rússia, nos próximos anos.” 

 

A Gorenje e a Panasonic vão por em prática a aliança conjunta nas áreas de I&D, 

fabrico e vendas, com ênfase inicial no desenvolvimento conjunto de uma nova 

geração de máquinas de lavar para serem distribuídas no mercado da União 

Europeia, a produção de frigoríficos da marca Panasonic a cargo da Gorenje que 

serão distribuídos na UE, Rússia e nos mercados da Comunidade de Estados 

Independentes (CEI), assim como a potencial distribuição conjunta de uma 

seleção de eletrodomésticos de cozinha da marca Panasonic na Europa e a 

produção de fornos encastrados pela Gorenje. 

 

 

 



 

 

Para mais informações: 

Visite: www.panasonic.pt 

Acompanhe-nos em: 

 

 
Sobre a Panasonic 
 
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos 
eletrónicos em três áreas de negócio, de consumo, componentes e dispositivos, e soluções. 
Com sede em Osaka (Japão), a empresa registou vendas líquidas de 7,84 mil milhões de 
ienes (79.109 milhões de euros) durante o ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2012. As 
ações da empresa estão cotadas nas bolsas de Tóquio, Osaka, Nagoya e Nova Iorque 
(NYSE: PC). A Panasonic ambiciona converter-se na primeira empresa em inovação 
“verde” do sector da eletrónica de consumo no ano 2018, quando se cumprem 100 anos de 
fundação de empresa. Para mais informação sobre a empresa, a marca e o seu 
compromisso com a sustentabilidade, visite a web europeia da Panasonic 

em, http://panasonic.net/. 

 

 

http://www.panasonic.pt/
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
http://www.facebook.com/group.php?gid=37756988862
http://panasonic.net/

