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AIG, Morgan Stanley e Citi demitem executivos e reavaliam administração 
 
Deve ser o período mais tumultuado para as instituições financeiras dos Estados Unidos desde a 
década de 30. Warren Buffett, o ícone dos investimentos cujo nome normalmente é precedido de 
louvores, está sendo derrubado de seu pedestal por um negócio ardiloso na área de seguros entre 
a General Re, uma unidade de sua Berkshire Hathaway, e a American International Group (AIG), 
maior companhia de seguros do mundo. 
 
Com as autoridades reguladoras debruçadas sobre sua contabilidade, Maurice (Hank) Greenberg, 
que liderou a AIG por quatro décadas, foi forçado a pedir demissão, primeiro como principal 
executivo e depois como presidente não-executivo do conselho de administração da firma que ele 
transformou em uma gigantesca financeira. Em 30 de março, a AIG anunciou que não conseguiria 
cumprir o prazo dado pela Securities and Exchange Commission (SEC) para a divulgação dos 
resultados de 2004, devido a uma revisão que estava sendo feita em sua contabilidade e que já 
havia revelado perdas ocultas de até US$ 1,7 bilhão. A AIG agora perdeu a sua tão prezada 
classificação de crédito "AAA". 
 
Os seguros não são os únicos negóc ios financeiros que se encontram sitiados. No banco de 
investimento Morgan Stanley, uma briga pública pouco comum está colocando seu principal 
executivo, Philip Purcell, contra um grupo de ex-executivos, hoje acionistas, que o culpam pelo 
fraco desempenho da instituição nos últimos cinco anos. Purcell promoveu dois apoiadores a 
cargos de presidentes adjuntos, levando aos pedidos de demissão de três executivos da cúpula do 
banco. A querela prossegue. 
 
E há mais. Silenciosamente, o poder também mudou no JP Morgan, outro grande banco de 
investimento, de um chefe para outro. Em dezembro a Fannie Mae, a gigante dos financiamentos 
imobiliários, demitiu seu executivo-chefe de longa data, depois da partida forçada de seu colega 
na companhia irmã da Fannie Mae, a Freddie Mac. 
 
No Citigroup, três executivos seniores foram para o olho da rua em outubro de 2004. E em junho, 
o Crédit Suisse First Boston (CSFB), outro banco de investimento, se desfez de seu chefe. 
 
Embora cada um desses casos seja um drama à parte, parece haver duas causas amplas para 
esses levantes: incompetência e falhas regulatórias, com uma sempre contribuindo para a outra. 
Freddie Mac, Fannie Mae e AIG estão todas sendo acusadas de usar truques contábeis ilícitos para 
melhorar os lucros e talvez aumentar de maneira irregular a remuneração dos executivos. 
 
O Citigroup está com problemas com as autoridades reguladoras de três continentes. JP Morgan, 
Morgan Stanley e CSFB também tiveram problemas regulatórios, mas a principal falha dos três 
tem sido a incapacidade de fazer lucros suficientes com freqüência suficiente. 
 
Aqueles que ralham contra a impiedosa insistência de Wall Street ao sucesso de outras empresas 
devem estar satisfeitos agora em saber que ela está adotando uma postura igualmente dura 
sobre seu próprio desempenho. O que une todas essas companhias é que a credibilidade de todas 
foi abalada. Há dúvidas sobre seus lucros, produtos, a maneira como elas vendem e se estão 
corretamente estruturadas. Todas são organizações complexas que atendem tipos diferentes de 
clientes. 
 
O que no passado parecia ser uma sinergia benéfica de operações agora se parece com uma série 
de conflitos inadministráveis. Será que a empresa financeira moderna e multifacetada fracassou? 
Poderá ela ser consertada? 
 



O Morgan Stan ley pode oferecer um teste inicial. Outrora um banco de investimento puro, ele é 
hoje um conglomerado financeiro em que os negócios originais estão relegados a uma corretora 
claudicante, uma problemática unidade de fundos mútuos e uma divisão de cartões de crédito que 
está perdendo participação de mercado. Essas unidades são todas parte do que já foi conhecida 
como Dean Witter, uma instituição financeira comandada por Purcell e comprada pelo Morgan 
Stanley em 1997. A tese por trás da fusão era simples: o Morgan Stanley era, de certa forma, um 
"fabricante", enquanto a Dean Witter era uma distribuidora. Um poderia se beneficiar do outro. 
Agora, cada elemento desse relacionamento está sob ataque. 
 
Muito do sucesso da Dean Witter estava no uso de uma grande forç a de vendas para apregoar 
fundos mútuos de sua carteira própria que tinham um desempenho medíocre e taxas 
particularmente altas; uma proposta de negócio que perdeu seu apelo há muito tempo. 
 
O otimismo inicial, de que as operações de underwriting e idéias de investimento do Morgan 
Stanley poderiam encontrar um mercado já pronto através dos corretores da Dean Witter, azedou 
depois da descoberta de que a ligação entre as áreas de underwriting e distribuição do Morgan 
Stanley resultou em análises tendenciosas de ações (o que também ocorreu em muitas outras 
instituições de Wall Street). E a ligação do cartão de crédito Discover com o resto do Morgan 
Stanley também não serviu de ajuda; ela não apresentou nenhuma das inovações mostradas por 
companhias de cartões de crédito mais focadas, como a MBNA e a Capital One. 
 
O único negócio que manteve sua franquia foi o próprio Morgan Stanley. Alguns acionistas agora 
falam em um desmembramento do Morgan Stanley, com Purcell caindo por entre suas fendas. Há 
dúvidas se as mudanças no segundo escalão administrativo serão suficientes para aplacar a ira da 
multidão. 
 
Os problemas da AIG são mais complexos e envolvem negócios offshore, companhias fechadas e 
distinções contábeis misteriosas sobre o que constitui seguros e o que constitui um empréstimo. 
 
Até o final de março, a magnitude das investigações sobre as atividades da AIG que estão sendo 
feitas pela SEC e pelo procurador-geral do Estado de Nova York, Eliot Spitzer, estava evidente 
apenas na fila de executivos de alto escalão que estavam sendo demitidos. Esses incluíram não só 
Greenberg, mas também, mais recentemente, Mark Murphy, o estrategista tributário da empresa, 
que trabalhava nas Bermudas. Murphy tem a reputação de ter escrito as leis de seguros no 
arquipélago, onde muitos dos negócios mais complicados da AIG são feitos. Ele foi demitido, 
segundo a AIG, porque não cooperou com as investigações. 
 
Nenhuma acusação foi feita até agora contra a empresa. Inicialmente, a atenção das autoridades 
reguladoras estava centrada em um contrato de resseguro de "risco limitado" com a General Re, 
subsidiária da Berkshire Hathaway de Warren Buffett. Acredita-se que esse contrato teria 
aumentado artificialmente as reservas da AIG. Desde então a investigação foi ampliada e agora 
inclui uma série de outros negócios. 
 
A própria AIG já sinalizou o que podem ser esses negócios. Surpreendentemente, em 30 de 
março, ao anunciar que não iria cumprir o prazo de apresentação de seus resultados à SEC, a 
companhia não só classificou aspectos do negócio com a General Re de "impróprios", como 
também forneceu uma lista de outras transações e relacionamentos que poderão ter de ser 
"recaracterizados". A maior dessas possíveis "recaracterizações" envolve a Union Excess, uma 
obscura resseguradora com sede em Barbados, com ligações com a Starr International. Essa 
companhia de capital fechado do Panamá controla 12% das ações da AIG e tem grande papel na 
compensação dos executivos da AIG: a cerca de 700 funcionários estão prometidas ações da Starr 
International quando eles se aposentarem. 
 



Cerca de 80 atuais e ex-executivos da AIG são sócios de uma firma com sede nas Bermudas, a 
C.V. Starr & Co., uma corretora de seguros que controla outros 2% da AIG e também ganha 
comissões pela colocação de apólices de seguros. 
 
Greenberg ainda preside a Starr International e a C.V. Starr & Co., e assim está no controle do 
maior bloco de ações da AIG, além de uma grande fatia do pagamento de pessoas que agora 
administram a companhia. 
 
Os detalhes sobre os laços entre as duas Starr e a AIG, e dos problemas resultantes dessa 
ligação, ainda não são conhecidos; se eles se mostrarem substanciais, a cúpula inteira da AIG 
poderá em breve sair em busca de novos empregos. É difícil imaginar um desastre maior nos 
anais da história empresarial americana. 
 
Onde entra Warren Buffett nisso tudo é difícil dizer. Comenta-se no mercado que ele tem um 
encontro com a diretoria da SEC nesta semana, um dia antes de um outro encontro de 
Greenberg. Ele afirma não ter ligações com o negócio feito com a AIG, mas dúvidas persistem. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11 abr. 2005, Finanças, p. C8 
 


