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No ano passado, o presidente da General Electric Co., Jeffrey Immelt, rejeitou a idéia de que o 
vasto conglomerado precisava reforçar sua rede de TV NBC com a aquisição de um estúdio de 
cinema ou uma grande rede de canais de entretenimento de TV a cabo.  
 
"Abrangência não cria nenhum tipo de valor econômico", disse Immelt ao Wall Street Journal na 
época. "A AOL Time Warner tem uma estratégia e a Fox tem uma estratégia e, quem sabe, talvez 
elas funcionem. Mas nunca nos sentimos ameaçados por nada que alguém tivesse feito e não 
acho que temos de copiar ninguém no momento."  
 
Hoje, porém, a GE está agressivamente seguindo essa mesma estratégia, graças a uma mescla de 
oportunidade e necessidade. Depois que a Vivendi Universal colocou seus ativos de 
entretenimento à venda, ela cortejou insistentemente a GE, tentando convencê-la a analisar o 
negócio. Ao mesmo tempo, o panorama dos setores de televisão e cinema tornou mais premente 
que a GE agisse.  
 
Na semana passada, depois de um longo leilão, a Vivendi disse que vai continuar a negociar 
apenas com a GE e com um consórcio rival liderado por Edgar Bronfman Jr., ex-diretor-presidente 
da Seagram Co., para vender o controle de seus ativos de entretenimento, que incluem os 
estúdios de cinema Universal, a rede de TV USA e outros canais a cabo, uma divisão de produção 
de TV responsável pelas séries Lei e Ordem, e sua participação nos parques temáticos da 
Universal Studios.  
 
Um acordo com a GE está longe de ser uma certeza e a GE já abandonou uma série de outras 
possíveis compras de ativos de entretenimento após negociações. Isso posto, as discussões com a 
GE se intensificaram nos últimos dias e a Vivendi pode escolher logo um candidato para 
negociações exclusivas.  
 
Caso a GE prevaleça, a compra criaria uma gigante de entretenimento com tentáculos tão grandes 
quanto os das rivais que ela relutava em imitar — exatamente num momento em que o conceito 
de aglomeração de mídia está em baixa, com problemas em empresas resultantes de megafusões 
como a AOL Time Warner e a própria compra que a Vivendi fez da controladora da Universal, a 
Seagram. Um acordo com a GE também poderia representar uma transição difícil para os 
executivos dos estúdios Universal, que teriam de lidar com o estilo extremamente zeloso da nova 
controladora.  
 
Por que a GE mudou de idéia em relação a um setor que, até recentemente, considerava tão 
atraente quanto uma continuação de Gigli, o retumbante fracasso de Ben Affleck e Jennifer Lopez?  
 
Por um lado, os DVDs tornaram-se uma mina de ouro para os estúdios de Hollywood, reduzindo 
em parte os riscos de financiar filmes. A receita extra que os DVDs trazem em quase todos os 
títulos torna um filme de sucesso ainda mais lucrativo e ajuda a minimizar as perdas em filmes 
fracos. O fenômeno dos DVDs deve abrandar em algum momento, mas isso parece estar pelo 
menos uns dois anos adiante, já que menos da metade das residências dos Estados Unidos têm 
aparelhos de DVD.  
 
A empresa também pode finalmente ter se cansado de ser acossada nas negociações com os 
produtores de seus programas de maior audiência, como ER e Friends. De fato, muitos analistas 



acreditam que um motivo para o negócio é que o futuro de Lei e Ordem — produzido pela 
Universal e um alicerce do horário nobre da NBC — é incerto.  
 
Assumir o controle da unidade de produção de TV da Universal e garantir a manutenção de Lei e 
Ordem em termos vantajosos é particularmente importante porque a NBC, depois de um período 
longo e lucrativo, está entrando em um ano crucial. Ela perderá o poderoso Friends numa fase em 
que sua supremacia na audiência está sendo atacada pela rede Fox, da News Corp.  
 
Mais importante, com uma erosão em sua audiência, a NBC precisa criar formas de alcançar 
novos públicos. Robert Wright, vice-presidente do conselho da GE e diretor-presidente da NBC, 
vem expandindo de forma consistente seus ativos de TV, investindo nos canais de cabo CNBC, 
MSNBC e Bravo, além da rede em língua espanhola Telemundo — e a perspectiva de adquirir mais 
canais de cabo é atraente (a Dow Jones, controladora do Wall Street Journal, é sócia da NBC nas 
operações da CNBC na Ásia e Europa. A Dow Jones também vende conteúdo para noticiários da 
CNBC nos EUA).  
 
"Sentimos hoje que somos grandes e capazes o suficiente para lidar com boa parte da volatilidade 
no setor de cinema, mas também sentimos que a administração da Universal descobriu a saída", 
diz Wright.  
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