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A América Latina, com grande destaque para o Brasil, foi responsável por 75% do lucro 
operacional da americana Whirlpool no primeiro trimestre deste ano, embora a região tenha 
gerado apenas 20% da receita líquida da companhia . Os negócios na América Latina renderam à 
maior fabricante do mundo de eletrodomésticos de linha branca lucro operacional de US$ 119 
milhões nos três primeiros meses, cifra 41% maior que a obtida em igual período de 2007. As 
vendas na região cresceram 24%, totalizando US$ 932 milhões entre janeiro e março.   
 
Devido ao mau desempenho nos Estados Unidos, o lucro operacional do grupo despencou de US$ 
226 milhões no primeiro trimestre de 2007 para US$ 159 milhões em igual período deste ano. As 
vendas globais da companhia americana cresceram 5%, totalizando US$ 4,6 bilhões entre janeiro 
e março.   
 
José Drumond, presidente da Whirlpool na América Latina, afirmou recentemente ao Valor que 
prevê bons resultados no Brasil este ano, apesar do constrangimento às exportações causado pela 
taxa de câmbio. Depois de crescer 20% em 2007, o executivo projeta um aumento de mais de 
10% nas vendas em 2008 no país.   
 
A queda mais dramática dos resultados do grupo deu-se na América do Norte, onde o lucro caiu 
de US$ 159 milhões para US$ 44 milhões. Na região, as vendas atingiram US$ 2,6 bilhões, o que 
representou uma queda de 3% sobre o primeiro trimestre de 2007. A empresa culpou a elevação 
nos preços das commodities - aço, cobre e petróleo - e a crise no mercado imobiliário pelo fraco 
desempenho. De acordo com o site Purchasingdata.com, os preços do aço subiram 28% entre 
janeiro e março deste ano. "Nossas margens operacionais são inaceitáveis", disse Jeff Fettig, CEO 
do grupo em uma reunião com analistas.   
 
O balanço da Whirlpool reproduziu um cenário já apresentado por outras multinacionais que 
divulgaram seus resultados no primeiro trimestre. Também para a Philips, fabricante holandesa de 
eletroeletrônicos, o crescimento na América Latina compensou a depressão no mercado 
americano.   
 
Os números publicados pela Whirlpool, que reduziu sua estimativa de lucro para este ano de US$ 
8 por ação para algo entre US$ 7 e US$ 7,5, foram mal digeridos pelos investidores americanos. 
As ações da companhia, que fecharam a US$ 74,59 na Bolsa de Nova York, caíram 9,3%. Esta foi 
a maior queda dos papéis desde julho de 2002. Em 12 meses, as ações acumulam desvalorização 
de 9%.   
 
A onda de pessimismo cruzou o Atlântico e atingiu também a fabricante sueca Electrolux, a 
segunda maior fabricante do mundo de linha branca. As ações da empresa chegaram a cair 6,9% 
na Bolsa de Estocolmo, mas fecharam em baixa de 3,5% a 90,75 coroas suecas, colocando o 
valor de mercado da companhia em 27,6 bilhões de coroas (US$ 4,7 bilhões). A Electrolux obtém 
cerca de um terço de suas receitas na América do Norte, onde comercializa a marca Frigidaire.   
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