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Quando a crise eclodiu nos Estados Unidos, proliferaram vozes preconizando o declínio do 
"Império Americano". A Crise seria o símbolo do deslocamento de poder mundial dos Estados 
Unidos rumo à Ásia e, mais especificamente, à China. Uma Crise simbólica, que um após outro 
vem não apenas sacudindo a maior economia do globo, como também derrubando símbolos do 
capitalismo mundial (Bear Stearns, Lehman Brothers, Fannie Mae, Freddie Mac, AIG...) 

Destes símbolos, no mercado financeiro dois se destacam. AIG e Citigroup incorporavam o 
“american way” das finanças. Ambas as companhias atingiram o topo das finanças mundiais; 
respectivamente, a maior seguradora e a maior companhia de serviços financeiros do mundo. 
A primeira caiu em setembro. Dois meses depois, é a vez da segunda. 

Na última semana, o Citigroup sofreu uma brutal desvalorização, tendo perdido 60% de seu 
valor de mercado. Mais do que medo de insolvência, o grupo se viu vítima de uma verdadeira 
crise de confiança. 

No 24 de Novembro, o Tesouro estadunidense e a Federal Deposit Insurance Corporation 
realizaram um aporte de USD 20 bilhões no capital do Citigroup, além de garantir USD 306 
bilhões em empréstimos e títulos de alto risco do grupo. “Comprometido a dar suporte à 
estabilidade do mercado financeiro”, como declara em seu comunicado de socorro, o Fed 
assume que o gigante nova-iorquino é ‘too big to fail’. 

E de fato o é. O Citigroup surge em 1998 a partir da fusão do Citicorp e do Travelers Group, 
em um negócio de USD 83 bilhões, à época a maior fusão do mundo. Com a fusão, o grupo se 
tornou um monstro de proporção colossal para as finanças globais. Não era um banco, não era 
uma seguradora, senão uma companhia de serviços financeiros, maior que muitas economias. 

A fusão criava, mais do que a maior companhia de serviços financeiros do mundo, um novo 
padrão de instituição financeira. À época, o CEO do Citicorp não era modesto em dizer que eles 
estavam “provavelmente falando sobre uma reestruturação da indústria de serviços 
financeiros”, o que era ampliado pelo CEO do Travelers Group quando dizia que “talvez o que 
estamos fazendo [a fusão] irá forçar a legislação a mudar”. 

Desde então, o Citigroup promoveu uma série de aquisições, Schroders (2000), Associates 
(2000), European-American Bank (2001), Banamex (2001), Golden State Bancorp (2002), 
Washington Mutual Finance Corporation (2004), KorAm Bank (2004), entre outros, que 
levaram o gigante a se tornar ainda maior, com ativos de mais de USD 2 trilhões (mais do que 
o PIB do Brasil) e mais de 200 milhões de clientes espalhados por mais de 100 países. 

O tamanho, contudo, não foi suficiente para evitar a sangria em seu valor de mercado. Nesta 
última semana o grupo perdeu mais de metade de seu valor. Quedas de 23%, 26% e 20% 
apenas nos três últimos dias da semana. Em 2008, a queda é de cerca de 80%; perdas que 
desde o fim de 2006 já somam USD 250 bilhões. Com a queda livre, o valor de mercado do 
Citigroup é hoje de pouco mais de USD 20 bilhões. 

Não o bastante a brutal descapitalização, o mero fato de a ação do Citigroup ter fechado em 
USD 3,77 pode representar novos problemas para o grupo. Ocorre que por regulamentos 
internos, muitos fundos de investimentos e de pensão não podem manter ações cujo valor 
esteja abaixo de USD 5,00, pelo que o Citigroup pode assistir a uma debandada de 
investidores. 

 



A perda de capitalização é ainda mais surpreendente pelo fato de o Citigroup já ter captado 
USD 95 bilhões de dólares somente este ano; deste montante, USD 40 bilhões advém do 
governo (USD 20 bilhões anunciados hoje 24 de Novembro e USD 25 bilhões recebidos em 
outubro) e o restante de investidores, particularmente fundos soberanos do Oriente Médio. 

Com vistas a estancar as perdas, o grupo já anunciou 75.000 demissões, no que não está só. 
Desde o início de 2007, as instituições financeiras já demitiram 120.000 funcionários e muitos 
estimam que outros 240.000 ainda serão demitidos até o fim de 2009. 

E as preocupações não acabam. Com a deterioração da atividade econômica, a situação pode 
se tornar ainda mais difícil para os bancos, à medida que aumentem o desemprego e, por 
conseguinte, a inadimplência. Ou nas palavras do New York Times, em uma reportagem 
sugestivamente intitulada “Worst May Be Yet to Come for Citigroup”, “Loans that the financial 
giant made to consumers in good times are going bad in growing numbers.” 

Por fim, o total de depósitos do Citigroup é considerado insuficiente para uma instituição de 
seu porte. A tentativa de aquisição do Wachovia buscava superar esse problema, porém, 
esbarrou na ação do Wells Fargo.  

E agora que a Crise já está mais que estabelecida na economia real, surgem novos símbolos: 
Detroit. Outrora símbolo maior da indústria estadunidense, o setor automobilístico definha, 
pedindo socorro (como está se tornando de praxe) ao governo.  

É ilustrativa a frase da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nacy 
Pelosi sobre a ajuda à Detroit: "Dizemos à indústria automobilística: não são apenas empresas 
livres, vocês são uma indústria em um país. Seu sucesso é importante para o destino industrial 
de nosso país. É importante para a segurança nacional (...) mas está claro que continuar assim 
não vai funcionar". 
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