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Mais uma gigante global do crédito de varejo, a GE Consumer Finance, está ficando 
raízes no Brasil. Em silêncio, abriu quatro lojas neste ano, duas em São Paulo, uma em 
Guarulhos e outra em Osasco.  
 
"Muitas outras virão", disse o checo Ivan Svitek, de 36 anos, que chegou ao país em 
janeiro e, como principal executivo (CEO) da GE Serviços Financeiros, está 
encarregado da estratégia de torná-la uma das cinco maiores do mercado em cinco 
anos. Aquisições são, definitivamente, um caminho. 
 
No melhor estilo das financeiras com lojas na rua, a Pronto da GE Consumer Finance 
oferece crédito pessoal, cartão de crédito com bandeira MasterCard e, desde a semana 
passada, seguro desemprego para o empréstimo feito. Sabiamente, manteve o 
logotipo da GE na fachada, conhecido por qualquer um que já viu de uma lâmpada a 
uma turbina de avião. 
 
O "low profile" da GE contrasta com o alarde do HSBC, dono de outra gigante 
internacional do financiamento ao consumo, a Household, ao comprar a Losango, do 
Lloyds Bank, no início deste mês; e do Citigroup ao lançar a poderosa Citifinancial no 
Brasil.  
 
A GE Consumer Finance, antiga GE Capital, é uma das cinco líderes americana no 
financiamento ao consumo, ao lado da AIG, Household, Citifinancial e Wells Fargo. É 
uma das quatro áreas em que a GE Capital foi consolidada, há um ano, e a terceira em 
lucro do grupo, com US$ 2,2 bilhões em 2002.  
 
Mas, a posição no Brasil está longe de ser compatível com isso. "Vamos mudar o jogo 
e ser um dos players mais competitivos. Queremos ser um dos cinco maiores do 
mercado brasileiro em cinco anos. Não temos limite para investir no Brasil", disse 
Svitek, acrescentando que a GE já procura novas aquisições no país. 
 
A postura silenciosa da GE talvez se justifique pelos tropeços do seu início no Brasil, há 
cerca de cinco anos. Com US$ 70 bilhões em ativos e operações de financiamento de 
automóveis, ao consumidor e ao varejo em 35 países, a GE entrou no mercado local 
comprando o Banco Mappin e a financeira Mesbla, de olho no financiamento dos 
clientes das duas então poderosas redes de varejo, que vendiam juntas US$ 1 bilhão 
na época, 60% dos quais financiados. As empresas quebraram e a estratégia foi por 
água abaixo.  
 
O Banco GE, ve ículo da GE Consumer Finance, amargou anos seguidos de prejuízo. No 
primeiro semestre deste ano, a perda ficou em R$ 46,5 milhões; os ativos somavam 
R$ 637,8 milhões e o patrimônio, R$ 118,4 milhões.  
 
Do alto dos seus 2,08 metros, Svitek reconhece que a GE "fez alguns erros" no 
passado. Disse também que "foram anos de aprendizagem", arrematando que "agora é 
a hora certa para crescer. Temos experiência no mercado. A economia está se 
recuperando, as taxas caindo. Ganhamos a confiança da GE para investir no Brasil". 
 
Nem todas experiências foram ruins. A GE também desenvolveu quatro áreas de 
negócios importantes em parceria com outras empresas. Um dos principais parceiros é 
a rede de supermercados americana Wal-Mart. A GE administra o cartão private label 



da rede nos Estados Unidos, Argentina, Brasil e México, fornecendo serviços de 
marketing, administração de risco e apoio a clientes. Só nos Estados Unidos são 11 
milhões de cartões. No Brasil, a GE tem 500 mil cartões, incluindo os emitidos com a 
marca Wal-Mart.  
 
Essa posição torna a GE Serviços Financeiros interessada no resultado da negociação 
entre a Wal-Mart e a holandesa Ahold, envolvendo a rede de supermercados 
Bompreço, que tem outros na disputa. Analistas dizem que um dos principais negócios 
da Bompreço é a administradora de cartões HiperCard. O grupo ainda tem os 
supermercados G. Barbosa, forte em Sergipe.  
 
Svitek evita falar sobre o assunto, mas o Nordeste é um mercado em que já está 
presente com acordo de financiamento das vendas da rede Insinuante, de linha branca 
e marrom, com 140 lojas na região, e muito forte na Bahia. A GE também opera com o 
BPN, subsidiária de crédito pessoal da Insinuante.  
 
E, finalmente, tem parceria há dois anos de cessão de carteira com o Banco Cruzeiro 
do Sul, o que lhe dá um pé no promissor crédito pessoal com desconto em folha de 
pagamento (em consignação).  
 
A GE Serviços Financeiros quer mais parceiros mas também partiu para vender seus 
próprios produtos em suas quatro lojas. Até o final do ano, outras lojas serão abertas, 
disse Svitek, evitando revelar suas metas.  
 
Além disso, pretende ampliar o leque de produtos, com outros tipos de seguros, de 
vida e automóveis, por exemplo, em parceria com outras empresas; títulos de 
capitalização e até financiamento de automóveis. "As lojas serão do tipo one stop 
shop", afirmou. 
 
A péssima experiência no front das aquisições não inibiu o gosto da GE pelas compras. 
Svitek disse que está "olhando segmentos novos, nichos onde podemos ser o líder ou 
um dos dois maiores. E vamos comprar. Essa é uma estratégia seguida no mundo 
todo", explicou. 
 
Para o executivo, a consolidação no mercado brasileiro vai continuar: "Há várias 
financeiras de controle familiar, que não têm recursos para crescer e não são 
administradas profissionalmente. Em algum momento, elas serão expulsas do mercado 
e terão que vender seus negócios".  
 
Para ele, os grandes bancos brasileiros não concorrem com a GE "porque estão mais 
voltados para as classes A e B. Nós queremos trabalhar com as classes C e D. Nosso 
alvo são as pessoas sem conta em banco, que poderão ter acesso ao crédito em 
nossas lojas. As perdas são maiores mas as taxas também são altas para compensar o 
risco". 
 
Antes de vir ao Brasil, Svitek passou um ano e meio na Irlanda, onde fica a sede da GE 
Consumer Finance para a Europa, fazendo o "pricing", tarefa em que se procura 
maximizar a receita, calibrando o preço dos produtos, procurando novas alternativas e 
vendas cruzadas. Antes disso, trabalhava nas operações da República Checa, cujo 
mercado tem alguns problemas semelhantes ao brasileiro, como a falta de um birô de 
crédito, disse. 
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