
PARCERIA DE LUXO
Mabe se expande na região e espera atenta as decisões de sua sócia, a Gene-

ral Electric Arly Faundes Berkhoff, Cidade do México

Como numa partida de Banco Imobili-
ário, a fabricante mexicana de eletro-
domésticos Mabe move suas fichas

e avança no tabuleiro latino-americano,
acumulando cada vez mais terrenos e
colocando casinhas - ou melhor, fábricas
- em cada um deles. Tarefa na qual conta
com a parceria de ninguém menos que a
gigante norte-americana General Electric.
Proprietária de 48% da empresa fundada
pelas famílias Marbadi e Berrondo em
1946, a GE tem sido fundamental no po-
sicionamento da Mabe como a principal
fabricante de eletrodomésticos da região,
à frente de LG e Whirpool.

Em um sinal de que considera a mexi-
cana como uma boa arma de crescimento
no segmento de eletrodomésticos, em
julho a GE entregou toda a sua operação
no Chile à Mabe. Com isso, a mexicana
espera aumentar a participação de mercado
que a GE já possuía no País, de 10%, e
a de suas próprias marcas.

Assim como no Chile, a Mabe tem se
movimentado pela América Latina e pelo
Canadá fazendo alianças e adquirindo
marcas locais, que costuma incorporar em
seu portfólio. Além de distribuir a marca
GE em todo o continente, com exceção
dos Estados Unidos, é dona de 14 marcas
na região e vende mais de 16 milhões

de unidades de eletrodomésticos ao ano,
somando US$ 3,7 bilhões em vendas em
2007. Cerca de 30% do faturamento da
Mabe vêm de fogões, refrigeradores e
máquinas de lavar exportadas para a GE,
nos Estados Unidos, através de um acordo
comercial entre ambas. A parceria é tão
estreita que as empresas criaram juntas
um centro de pesquisa e desenvolvimento
de novas tecnologias. "A Mabe começou
com investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento e, a partir daí, foi buscar
alianças e uma estratégia de crescimento",
diz Luis Bermúdez, consultor de inovação
da mexicana Insitum.

É este "casamento" que mantém a
mexicana e o mercado atentos às recentes
declarações do presidente da GE, Jeffrey
Inmelt, de que a companhia pretende
vender a unidade de Consumo e Indústria,
que inclui a operação de eletrodomésti-
cos, iluminação e produtos industriais. A
venda seria feita a acionistas da própria
GE, eventualmente interessados em to-
car um filhote da empresa (spinoff), ou
a terceiros. Mas, neste caso, só seria ne-
gociada a unidade de eletrodomésticos,
como previa a proposta inicial.

Segundo Robert Schulz, analista da
Standar&Poor's em Nova York, a GE
prefere o spinoff, porque a transação seria

feita praticamente dentro de casa, com os
próprios acionistas, sem a necessidade de
se procurar um comprador. Em todo caso,
a Mabe já pensa em comprar a unidade
de eletrodomésticos. "Caso a GE venda a
divisão de appliances (eletrodomésticos),
a Mabe terá muito interesse em adquiri-la
para fortalecer sua posição nos Estados
Unidos", diz Rafael Nava, diretor de rela-
ções institucionais da Mabe. "Temos tudo
para sermos os melhores parceiros da GE
nos Estados Unidos. Conhecemos a marca,
os projetos de inovação e os produtos, e
temos unidades de produção".

De acordo com o executivo, além disso,
os 48% que a GE tem da Mabe estariam
fora desta operação, porque o que a com-
panhia norte-americana anunciou é que
quer vender a divisão de eletrodomésticos
apenas nos Estados Unidos. "A Mabe tem
uma posição de compra preferencial sobre
estes 48%, caso a GE decida encerrar a
aliança que ambas mantém", afirma.

Mesmo que não seja no curto prazo,
o que poderá ser afetado, se a divisão de
eletrodomésticos for vendida para outra
empresa, é o acordo comercial entre GE e
Mabe, pelo qual a primeira importa 38%
dos eletrodomésticos que comercializa
nos Estados Unidos. "Pelo menos até
2011, a Mabe continuará a vender tudo



o que já vende a GE, pelo
acordo que mantém", diz Ju-
an Pablo Becerra, analista da
Standard & Poor's na Cidade
do México.

No mercado, a Mabe é apon-
tada como uma das principais
candidatas a ficar com o dispu-
tado braço de eletrodomésticos
da GE, ao lado de concorrentes
como a sul-coreana LG e a chi-
nesa Haier. Mas tanto a Fitch
Ratings como a Standard &
Poor's deram a ela um BBB,
em suas classificações de longo
prazo, e a colocaram na lista
de revisões especiais, com im-
plicações negativas, devido às
incertezas quanto ao papel dos
norte-americanos no futuro da
empresa, elemento-chave na
classificação.

OTIMISMO
Se chegar aos EUA com
suas marcas, a Mabe terá a
oportunidade de ampliar sua

presença no hemisfério Nor-
te. Já fez o mesmo em outros
mercados. Desde os anos
1990, a empresa estabeleceu
alianças comerciais com
marcas locais na Venezuela,
Equador, Peru e Argentina.
Em 2003, estreou no mer-
cado brasileiro com a inte-
gração da GE Dako com a
CCE Eletrodomésticos, que
deu origem à Mabe Brasil.

Dando seqüência ao seu
plano de expansão, em 2005,
comprou a Camco e, a partir
dela, criou a Mabe Canadá,
hoje responsável por 12% das
vendas totais da empresa. Dois
anos depois, adquiriu a com-
panhia costa-riquenha Atlas
Eléctrica, dona das marcas
Atlas e Centrón, e consolidou
sua participação no mercado
centro-americano, onde já de-
tém 60% de participação.

A Mabe tem hoje 15 unida-
des industriais, divididas entre

Canadá, Brasil, Argentina,
Equador, Costa Rica e México.
"Uma das virtudes da empresa
é ser uma boa administradora.
Por isso, a GE não se mete na
operação", diz Becerra, da
S&P. "Um exemplo claro é o
Canadá, Lá, a GE era sócia de
outra empresa, mas não tinha os
resultados que esperava. Para
alterar a situação, entrou no
mercado com a Mabe".

Até o final deste ano, a me-
xicana espera iniciac-operações
na Rússia, através de uma alian-
ça comercial com a espanhola
Fargo. "A operação introduziria
a marca no mercado russo e,
no médio prazo, nos países da
CIS (Commonwealth of Inde-
pendent States) - que inclui
Leste Europeu e ex-repúblicas
soviéticas", diz Nava. "A Rús-
sia é um mercado estratégico
pela proximidade com outros
mercados europeus onde ainda
não estamos presentes, e pela

influência que tem sobre o
crescimento das economias
do leste europeu".

Embora o México ainda
responda pelo maior volume
de vendas na região, com 21%,
o objetivo da Mabe é aumen-
tar a presença no Cone Sul.
"Tanto as operações da GE no
Chile, quanto as da Atlas, na
Costa Rica, têm ótimas pers-
pectivas de desenvolvimento,
no curto e no médio prazos,
e deverão contribuir para
balancear o peso específico
das vendas em cada uma das
regiões em que a Mabe está
presente", diz Nava.

Como bom jogador de Ban-
co Imobiliário, ainda que não
confirme, o executivo também
não nega que tenha outros mer-
cados na mira. "Continuaremos
muito atentos em nossa ex-
pansão internacional", afirma,
enquanto prepara suas fichas
para a próxima partida. •
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