
O governo americano tenta de-
terminar se uma filial da japone-
sa Panasonic pagou propinas no
exterior, com o objetivo de faci-
litar transações comerciais, in-

forma o Wall Street Journal.
Segundo o jornal, que cita do-

cumentos da empresa, a investi-
gação está centrada na Panaso-
nic Avionics Corporation (PAC),
uma filial com sede em Lake Fo-
rest, California, que desenvolve
sistemas de comunicação e en-
tretenimento para as compa-

nhias aéreas. Dezenas de execu-
tivos e funcionários da Panaso-
nic que trabalham na Ásia, Euro-
pa e Oriente Médio receberam
avisos do governo americano,
que citam a lei de 1977 (Foreign
Corrupt Practices Act), que proí-
be o pagamento a representan-
tes de governos estrangeiros pa-

ra obter ouconservar mercados.
A lei de 1977 é aplicada de forma
conjunta pelas autoridades da
Bolsaamericana (SEC) e o Depar-
tamento de Justiça.

Recentemente, a Panasonic
confirmou que investirá US$
2,7 bilhões nos próximos anos
para reestruturar a empresa.

Enquanto as atenções no mundo
dos negócios têm se voltado pa-
ra o Brasil, há micro e pequenos
empresários que planejam ex-
pansão fora da fronteira nacio-
nal por meio de franquias, redes
conhecidas e consolidadas no
Brasil. E um destino bastante
atrativo para essas marcas é An-
gola, um dos países mais desen-
volvidos do continente africano
que também tem o português co-
mo seu primeiro idioma.

Porta de entrada para o segun-
do maior continente do mundo,
Angola tem população de 19,6
milhões de pessoas e um PIB de
US$ 104,6 bilhões em 2011 – cres-
cimento de 3,4% ante 2010
(2012 não foi fechado).

Todo esse cenário tem atraí-
do as franquias brasileiras, se-
gundo a ABF (Associação Brasi-
leira de Franchising). Hoje, há
110 franquias brasileiras no exte-
rior, 15 delas em Angola — o
maior número desde que o le-
vantamento da associação foi
realizado pela primeira vez, há
cinco anos. E a perspectiva é
que novas franquias cheguem a
esse país ainda em 2013.

Esse é o caso da Supersan, re-
de brasileira de controle micro-
biológico, que abriu sua primei-
ra unidade no exterior em Ango-
la no início deste ano, a partir
de um investimento inicial de
R$ 600 mil. De acordo com Da-
niel Gamez, diretor de expan-
são da empresa, a rede realizou
um estudo antes de optar pela
Angola. Foram analisados a pro-
ximidade cultural com o Brasil,
o potencial de crescimento do
país e a capacidade de desenvol-
vimento imobiliário da região.
Um angolano foi escolhido co-
mo franqueado para facilitar a

adaptação ao país. “A questão
cultural não foi empecilho, sen-
timos uma sinergia muito boa
com o país. O desafio está nas
questões burocráticas. As leis
são bem diferentes das do Bra-
sil”, afirma Gamez.

Franqueado da Supersan an-
golana, Osvaldo Nelson Rasga-
do, de 41 anos, decidiu apostar
em uma franquia brasileira pela
maturidade econômica do Bra-
sil. “Angola tem uma elevada ca-
rência no setor de serviços”, jus-
tifica Rasgado. Antes de optar
pela Supersan, o pequeno em-
presário afirma ter pesquisado
franquias brasileiras de outros
segmentos. A adaptação ao mer-
cado angolano, afirma, ainda es-
tá em processo. “Estamos em fa-
se de adaptação e, mediante a
inserção dos serviços em Ango-
la, poderemos ter uma visão
mais realista que nos permita,
se possível, sugerir alguns ajus-
tes do modelo à matriz”.

A rede Fisk tem uma opera-
ção mais antiga no país. A fran-
quia chegou à Angola há cinco
anos e pretende abrir outra uni-
dade no país ainda este ano.

O franqueado, segundo Chris-

tian Ambros, diretor da Funda-
ção Fisk, é brasileiro e já opera-
va no Brasil. A experiência,
acrescenta, foi fundamental pa-
ra o sucesso da unidade no conti-
nente africano. “Ele identificou
que a economia de Angola esta-
va em plena ascensão e viu que
o idioma é o mesmo e que não
precisaria mudar o material di-
dático”, explica Ambros.

Apesar de os cursos ofereci-
dos no Fisk angolano serem os
mesmos comercializados no Bra-
sil, em inglês e espanhol, foram
necessárias adaptações burocrá-
ticas para a unidade dar certo fo-
ra do território brasileiro. “Lá,
por exemplo, há outro código
de defesa do consumidor”,
exemplifica. Com a nova unida-
de em Angola, a rede Fisk espe-
ra obter um crescimento de
10% no faturamento esse ano,
ante 2012. Atualmente, a rede
opera em 5.300 municípios e
conta com 1.008 unidades, dis-
tribuídas por países como Bra-
sil, Angola, Japão e Chile.

Uma das principais franquias
do Brasil, O Boticário está em
Angola desde 2006. Lá, acumu-
la cinco unidades. A escolha do

país, segundo Nicolas Borrero
Pabon, gerente comercial inter-
nacional da rede, se deve ao
grande potencial de mercado da
Angola. “Esse país passa por um
aumento da capacidade produti-
va pós-guerra civil e de recons-
trução do varejo. Estamos aten-
tos a essa oportunidade e inves-
tindo para aproveitar esse cres-
cimento”, analisa o gerente.

Para Pabon, a grande particu-
laridade do continente está na
heterogeneidade dos países. Es-
sa peculiaridade, contudo, exi-
ge atenção dos franqueados:
“Para investir na África, é preci-
so estar atento a essas diferen-
ças. Vale observar, ainda, que,
apesar do grande potencial des-
se mercado, o risco do investi-
mento na África ainda é eleva-
do, assim como na maioria dos
mercados emergentes”.

A franquia Mister Sheik, de
comida árabe, tentou se aventu-
rar em Angola em 2005, mas
não teve sucesso. De acordo
com informações da empresa, o
país tem regras rígidas e diferen-
tes das brasileiras, fatores que
dificultaram a permanência da
marca naquele local. ■

Cuba acusou os Estados Unidos
do “roubo descarado” de sua
marca emblemática de charu-
tos Cohiba, após uma decisão
de uma comissão federal ameri-
cana favorável à companhia Ge-
neral Cigar, em uma disputa co-
mercial de quase 16 anos com a
empresa cubana Cubatabaco.

“O roubo descarado de mar-
cas cubanas nos EUA continua
sendo amparado por autorida-
des federais neste país”, disse o
portal governista Cubadebate
(www.cubadebate.cu), desta-
cando que o problema dos cha-
rutos se soma a outro similar so-
bre o rum cubano.

O jornal oficial Granma disse
que a Comissão de Julgamentos
e Apelações sobre Marcas Regis-
tradas dos Estados Unidos “jul-
gou que a empresa General Ci-
gar Co. Inc. pode seguir utilizan-
do o nome da marca registrada
Cohiba para seus charutos nos
Estados Unidos”, rejeitando “o
pedido da Cubatabaco de que
fosse cancelado”.

Segundo o Granma, a comis-
são americana resolveu que,
“como os tribunais decretaram
que a Cubatabaco não pode ven-
der seus charutos nos Estados
Unidos devido ao bloqueio” que
Washington impôs à ilha em
1962, “não tem personalidade
jurídica para pleitear neste país
a marca registrada Cohiba”.

O jornal destacou que este ve-
redicto é o “mais recente em
uma batalha legal de quase 16
anos” entre a General Cigar,
companhia com sede em Rich-
mond, Virgínia, e subsidiária da
empresa sueca Match AB, e a
Cubatabaco pelos Cohiba, mar-
ca criada em 1966 e registrada
em 1969. A General Cigar vende
seus Cohiba, produzidos na Re-
pública Dominicana, “desde o
início da década de 1980 e rece-
beu seu primeiro registro desta
marca em território americano
em 1981", disse o Granma. ■

PASSAGEIROS

Tráfego da Avianca e Taca sobe 6,8%

Panasonic investigada nos EUA sobre caso de corrupção

A Avianca e Taca, que integram uma das maiores empresas aéreas

da América Latina, anunciaram um aumento de 6,8% no tráfego

de passageiros em fevereiro, pelo bom desempenho de suas

operações na Colômbia, Peru e Equador. A holding transportou

um total de 1,86 milhão de passageiros no segundo mês de 2013.

No primeiro trimestre foram 3,98 milhões de passageiros,

um aumento de 9,7% na comparação com igual período de 2012.

Angola é o destino de 14%
das franquias brasileiras
País africano atrai pequenas
empresas pelo crescimento
econômico e proximidade cultural

Cuba acusa
EUA de
roubar marca
de charutos

Antonio Milena

Empresa americana ganhou
permissão para continuar
utilizando o nome Cohiba

Filial japonesa é suspeita de
pagar propinas no exterior para
facilitar transações comerciais

O jornal Granma
destacou que o

veredicto é o “mais
recente em uma
batalha legal de
quase 16 anos”

Divulgação

Patricia Basilio
www.ig.com

ChristianAmbros: adaptaçõesburocráticasparaaunidadedarcerto foradoterritóriobrasileiro
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Empresas, p. 15.
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