
GE entra em programa de ajuda do governo americano 

A General Electric (GE) disse que o governo norte-americano vai garantir até US$ 139 bilhões 
em títulos da dívida emitidos pelo seu braço financeiro, GE Capital Corp, sob um novo 
programa. O conglomerado industrial anunciou em seu site na internet que a GE Capital foi 
aprovada para participar do novo Programa Temporário de Liquidez Garantida (TLGP, na sigla 
em inglês) da Corporação Federal de Seguro de Depósito (FDIC), dos EUA. "Isso vai nos 
permitir gerar nossa dívida de forma competitiva com outras instituições financeiras que são 
elegíveis", disse o porta-voz da GE Russell Wilkerson. A GE disse que espera que a garantia do 
governo permita a rolagem da dívida que vence entre o momento presente e junho e a 
emissão adicional de títulos da dívida. "É outro desenvolvimento positivo para nossos 
investidores no mercado da dívida", disse Wilkerson.  

A GE disse que o governo dos EUA vai garantir agora toda dívida da GE Capital emitida entre 
14 de novembro até 30 de junho de 2009. O conglomerado informou que o governo vai 
garantir até cerca de US$ 139 bilhões da dívida de longo prazo, commercial paper (um tipo de 
promissória) e outros programas de dívida, como o GE Interest Plus. "Isto não significa que a 
GE pretenda emitir este montante de dívida", disse Wilkerson. Contudo, o movimento marca a 
segunda vez em menos de um mês que a GE recorre a um programa do governo concebido 
para ajudar a aliviar a crise de crédito em andamento.  

Em outubro, a companhia obteve acesso a uma nova linha de financiamento de curto prazo 
criada pelo Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) para ajudar a reforçar o mercado de 
commercial papers, embora a GE tenha afirmado na época que estava fazendo isso apenas 
para ajudar a tornar o programa operacional. As ações da GE vêm despencando este ano, em 
grande medida por causa das preocupações sobre a pesada exposição da companhia ao setor 
de serviços financeiros. No pregão regular de hoje, as ações da GE fecharam a US$ 16,29, em 
baixa de 8,53%. As informações são da Dow Jones.  
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