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Banco pagou bonificações de pelo menos US$ 1 milhão aos diretores em 2007, apesar da perda 
de US$ 20 bi  
 
Pode chamá-lo de o homem de US$ 250 milhões do Citigroup. Foi o valor pago para Vikram S. 
Pandit assumir o posto de diretor-executivo do assediado Citi. Pandit recebeu US$ 165,2 milhões 
relacionados à venda da Old Lane Partners, empresa de investimento adquirida pelo Citigroup em 
abril de 2007, por US$ 800 milhões, com o objetivo de atrair Pandit para a companhia. Ele 
recebeu mais US$ 2,7 milhões pelos cerca de seis meses em que dirigiu o banco de investimentos 
do Citi. 
 
Em janeiro, Pandit foi agraciado com ações e opções de ações com base no seu desempenho, 
equivalentes a mais de US$ 48 milhões, embora as opções não tenham valor em dinheiro. Com 
isso, seus ganhos chegam a US$ 216 milhões. Detalhes sobre as remunerações de Pandit e de 
outros altos executivos foram apresentados aos acionistas do Citigroup: foi pelo menos US$ 1 
milhão. 
 
Charles O. Prince III, que renunciou abruptamente como diretor-executivo, em novembro, 
recebeu US$ 10,4 milhões ao sair. Em teoria, Pandit e três outros executivos receberam só o 
salário em 2007, em razão do desempenho medíocre do Citigroup - as ações despencaram 47% e 
o banco teve mais de US$ 20 bilhões em baixas contábeis. 
 
Os três executivos são Lewis B. Kaden, vice-presidente a quem o diretor de administração de 
riscos se reportava; Michael S. Klein, co-diretor do banco de investimento, e Stephen R. Volk, 
outro vice-presidente. Na prática, eles foram contemplados com participações em dinheiro, 
equivalentes a milhões de dólares. Kaden acrescentou US$ 8,3 milhões ao seu salário de US$ 500 
mil em 2007, segundo uma análise da Equilar, empresa que pesquisa a remuneração de 
executivos. 
 
Klein recebeu o equivalente a US$ 19,3 milhões, que se somaram ao seu salário de US$ 212.500. 
Volk foi contemplado com US$ 10,3 milhões em prêmios similares, além do salário de US$ 
212,500. “É engraçado. Quando você começa a pagar esses bônus de retenção, precisa se 
perguntar se é prudente ou não”, disse David M. Schmidt, consultor da James F. Reda & 
Associates. “Não está claro se era necessário mantê-los em seu lugar.”  
 
O comitê de remunerações do Citigroup defendeu a decisão no comunicado aos acionistas. Disse 
que era necessária para reter os executivos. Segundo o comunicado, os prêmios foram 
outorgados “reconhecendo que as condições econômicas difíceis tornam a premiação de talentos 
chave especialmente importante”. 
 
Três outros executivos receberam bonificações em dinheiro menores. Sallie L. Krawcheck, que 
passou de chefe de finanças para a direção da divisão global de administração de riqueza da 
companhia, recebeu um bônus de US$ 2,9 milhões. Sua remuneração total foi de US$ 12,5 
milhões. 
 
Rubin, que assessora a equipe da alta administração, recebeu US$ 17,3 milhões em 2006 e nos 
últimos anos acumulou mais de US$ 150 milhões. Sua remuneração não o qualificou para a lista 
dos cinco executivos mais bem pagos.Rubin, segundo o comunicado aos acionistas, pediu que o 
comitê de pagamentos de remuneração não lhe pagasse o bônus de retenção. Os diretores do 
Citigroup concordaram. 
 
A remuneração total de Pandit é pequena para administrar um banco de complexidade e porte do 
Citi. Mas mostra consciência das somas que ele recebeu como recompensa e com a aquisição da 



Old Lane. Dos US$ 165,2 milhões, ele deve reinvestir US$ 100 milhões, que são os seus ganhos 
após o pagamento dos impostos, em um fundo da Old Lane, até pelo menos julho de 2011. 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2008, Economia, p. B9. 


