
GE planeja venda da divisão que lançou a primeira geladeira 
Dana Cimilluca, Carol Hymowitz, Matthew Karnitschnige Rick Carew 
 
A General Electric Co. está se preparando para vender sua divisão de eletrodomésticos, uma 
das marcas de bens de consumo mais conhecidas nos Estados Unidos, segundo pessoas a par 
do assunto. É parte dos esforços do presidente Jeffrey Immelt de reformular o conglomerado. 
 
Immelt está sob pressão para enxugar substancialmente a ampla gama de operações da GE - 
e com a divisão de eletrodomésticos ele se desfaria de uma operação simbolicamente 
significativa -, depois de a empresa anunciar, no mês passado, um resultado do primeiro 
trimestre decepcionante, o que provocou a maior queda de sua ação num único dia em mais 
de 20 anos. 
 
Se completada, uma venda pode encerrar mais de cem anos de envolvimento da GE com 
eletrodomésticos. Embora a empresa tenha evoluído desde que lançou o negócio, em 1907, 
para um conglomerado mundial com operações em áreas que vão das finanças à energia 
nuclear, muitos consumidores - particularmente nos EUA - a conhecem por seus refrigeradores 
e máquinas de lavar roupa. Ao longo dos anos, a divisão serviu como campo de treinamento 
para muitos executivos de alto escalão, inclusive o próprio Immelt. 
 
A GE contratou a Goldman Sachs Group Inc. para organizar um leilão da divisão de 
eletrodomésticos de linha branca, que poderia valer entre US$ 5 bilhões e US$ 8 bilhões, 
segundo as pessoas familiarizadas com o assunto. A GE e a Goldman devem começar a 
distribuir materiais de venda a possíveis compradores na Europa, na Ásia e talvez em outras 
partes do mundo nas próximas semanas, de acordo com uma pessoa. Os planos da venda já 
estavam em andamento antes do anúncio dos resultados trimestrais, afirma uma pessoa a par 
da questão. 
 
A GE colocou sua administradora de cartões de crédito pessoais à venda e deve vender outras 
partes de sua divisão financeira nos próximos meses, bem como partes de sua antiga divisão 
industrial, talvez a de iluminação. Immelt tem avaliado mudanças administrativas na GE 
Healthcare e recentemente esteve mais envolvido na tomada de decisões da unidade, inclusive 
consultando diretamente executivos responsáveis por várias operações dela, dizem pessoas a 
par da questão. 
 
Isso posto, Immelt defendeu nas últimas semanas o modelo de conglomerado da GE. E o 
faturamento de US$ 7 bilhões da divisão de eletrodomésticos representa apenas uma pequena 
fatia da receita total da empresa, de US$ 173 bilhões, de modo que o impacto de qualquer 
venda será limitado. Immelt, de 52 anos, deve participar de uma reunião do setor na Flórida 
na próxima semana, quando analistas de Wall Street devem reivindicar a venda de mais 
unidades da GE. 
 
Sob o comando de Immelt, a GE já se desfez de porções do segmento industrial, fechando 
acordos nos últimos anos para vender a GE Supply, de componentes elétricos, e a divisão de 
manufatura de materiais à base de silício e quartzo. No ano passado, Immelt fechou um 
acordo para vender a divisão de plásticos do conglomerado à Saudi Basic Industries Corp. por 
US$ 11,6 bilhões. 
 
"A GE sempre foi orientada para a mudança", disse Immelt na assembléia geral da empresa, 
em 23 de abril. Nos últimos anos, ela vendeu operações que somam US$ 50 bilhões em 
receita, observou. 
 



Mas o lucro do primeiro trimestre caiu de US$ 4,57 bilhões no ano passado para US$ 4,3 
bilhões, o que provocou um declínio de quase 13% na ação da empresa num único dia, queda 
da qual ainda não se recuperou. A ação, que fechou ontem a US$ 32,51, está de volta ao nível 
do início de 1999. 
 
As operações de eletrodomésticos podem obter um preço mais baixo do que se a GE as tivesse 
vendido antes da crise imobiliária e de crédito nos EUA. Agora, os preços mais altos das 
commodities e os problemas econômicos tiveram um impacto negativo na divisão - as 
encomendas caíram 6% no primeiro trimestre - e o fim do crédito fácil congelou o interesse 
das firmas de "private equity", que no início do ano passado seriam vistas como compradoras 
naturais. 
 
Qualquer que seja a transação, é possível que a GE continue com uma fatia no negócio. Como 
em outros acordos envolvendo marcas de consumo fortes, qualquer comprador poderia 
também continuar a usar o nome GE. 
 
"O ambiente para vender era melhor três ou quatro anos atrás, antes da crise imobiliária e 
financeira", diz Scott Davis, um analista do Morgan Stanley. "A GE é uma grande marca de 
eletrodomésticos, mas é difícil proteger a marca quando você a vende, o que foi sempre o 
motivo da GE de não o fazer no passado." 
 
O leilão pode dar uma oportunidade a compradores estrangeiros de aproveitar a fraqueza do 
dólar para abocanhar o último grande ativo que resta no mercado americano de 
eletrodomésticos. A GE é a segunda maior empresa do setor nos EUA, depois da Whirlpool 
Corp., a dona da Brastemp, que em 2006 comprou a rival americana Maytag Corp. por US$ 
1,7 bilhão. 
 
Entre os possíveis compradores estão a alemã BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH, a 
número 3 do mercado mundial (as duas primeiras são a Whirlpool e a sueca AB Electrolux), e a 
chinesa Haier Group Co., que tentou comprar mas acabou perdendo a Maytag, dizem 
banqueiros. Firmas de "private equity" e uma sócia mexicana da GE, a Controladora Mabe SA, 
também poderiam se interessar, dizem eles. 
 
Um desafio ainda maior para Immelt do que vender operações fracas pode ser recuperar 
divisões que ele está determinado a manter. Destaque nessa lista é a GE Healthcare, que sofre 
com estagnação das vendas e declínio dos lucros. 
 
A GE Healthcare tinha excelente desempenho quando Immelt a diriga, antes de ser promovido 
ao cargo atual, sete anos atrás. Mas recentemente foi afligida por uma série de problemas. 
Entre eles estão tropeços no controle de qualidade que resultaram na paralisação por 20 
meses, como parte de um acordo com o governo americano, de uma fábrica em Salt Lake City 
que produz equipamento de raio-X cirúrgico, uma aquisição abortada e menores pagamentos 
das seguradoras de saúde que reduziram a demanda por equipamentos médicos. Um porta-
voz da GE disse que Immelt tem estado mais envolvido com a GE Healthcare. 
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