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O principal executivo (CEO) da Merrill Lynch, E. Stanley "Stan" O´Neal, sempre 
manteve o sangue-frio em situações de crise. Ele construiu sua carreira tirando de 
apuros a maior corretora de valores do mundo. Fosse excluindo sua divisão de bônus 
de alto risco dos danos causados pela implosão do mercado em 1990, fosse 
estancando os prejuízos da Merrill no colapso do fundo de hedge Long-Term Capital 
Management (LTCM), em 1998, ele invariavelmente se saiu bem. Sua força: O'Neal, 51 
anos, é absolutamente objetivo sobre o que deve ser feito, e ele o faz - doa a quem 
doer.  

Neste momento, essa qualidade tem um valor supremo. Wall Street ainda está 
envolvida na nuvem do escândalo. A Merrill gastará US$ 280 milhões em acertos 
extrajudiciais de acusações, que ela não admitiu nem negou, de que enganou 
investidores e ajudou a Enron Corp. a adulterar seus livros. 

Cortes federais decidiram em janeiro que os engenhosos esquemas de evasão fiscal 
que ela vendeu a clientes como American Home Products - agora Wyeth Corp. - eram 
ilegais. E está enfrentando ações judiciais de investidores que poderão lhe custar 
bilhões. A maré dos negócios está baixa e os investidores no mercado acionário estão 
ariscos no pior mercado de baixa desde a Grande Depressão. 

O que O'Neal está fazendo nesta crise? Nos cinco meses em que vem ocupando o 
comando, ele arrastou a Merrill para uma mudança cultural maior do que ela 
experimentou nas cinco décadas anteriores. O'Neal, um veterano de 17 anos na 
empresa, torce o nariz publicamente para a velha e cômoda cultura da "Mãe Merrill" 
que tolerava a incompetência de velhos executivos. 

Em seu lugar, ele implantou um código darwiniano que encoraja os administradores a 
assumirem riscos e lhes dá de seis meses a um ano para mostrar resultados - ou sair. 
São os que geram lucros os premiados e não os que apenas aumentam as receitas.  

O estilo de gestão de O'Neal representa uma ruptura dolorosa com o passado, 
também. Ela é muito mais autoritária que a do chairman David H. Komansky, que está 
para se aposentar, e seus antecessores. O'Neal, que já está no controle efetivo há 
mais de um ano, pôs de lado o comitê de administração executiva que já controlou a 
empresa no passado. 

O comitê operacional que o substituiu é tão sigiloso que nem mesmo alguns 
administradores seniores sabem exatamente quem o integra. Pessoas da empresa 
dizem que ele parece ser um mero carimbo para a torrente de decisões que emana do 
fechadíssimo Politburo formado por O'Neal e três abnegados durões: o vice-chairman 
executivo Thomas H. Patrick; o presidente para mercados globais e banco de 
investimento Arshad R. Zakaria; e o diretor financeiro Ahmass L. Fakahany. 

Agora, no momento em que assume a presidência que era de Komansky, O'Neal está 
empatando o futuro da empresa numa enorme e arriscada aposta que a lança numa 
competição direta com os graúdos do setor financeiro. O'Neal não quis ser entrevistado 



por "BusinessWeek", mas disse a investidores, em janeiro, que pretende construir "um 
novo tipo de empresa de serviços financeiros" que redefina Wall Street com o 
oferecimento de um leque bem maior de serviços, mas com muito menos gente e foco 
incansável na lucratividade. 

Ele quer capturar a maioria dos negócios de seus ricos clientes privados e corporativos. 
"Acreditamos que nossos clientes não precisarão manter relações com nenhum outro 
provedor de serviços financeiros", disse O'Neal a investidores. "Ponto". 

Em resumo, ele quer criar um colosso de serviços financeiros que tenha a amplitude de 
um megabanco como o Citigroup de Sandy Weill e a profundidade - a força comercial - 
de um banco de investimentos independente como o Goldman, Sachs.  

Não que ele queira competir com o Citigroup em toda linha de serviços bancários de 
varejo; ele apenas está tentando abocanhar uma fatia maior das carteiras de seus 
clientes com serviços como contas bancárias e hipotecas. Como a Merrill possui uma 
rede mundial com 670 agências de varejo, a maior parte da receita extra destas 
entraria diretamente nos resultados financeiros. 

E ele está cortejando com grande insistência os investidores super-ricos, aqueles com 
pelo menos US$ 10 milhões, oferecendo-lhes serviços especiais, enquanto remete 
clientes com menos de US$ 100 mil a dois "call centers". Além disso, armada com um 
cofre de guerra de US$ 103 bilhões - mais que o do Goldman ou o do Morgan Stanley -
, a Merrill pode incrementar as operações próprias com ações. Isto é uma grande 
mudança. 

Embora a Merrill subscreva muito a dívida municipal e corporativa, ela historicamente 
tem deixado a maior parte dos lucros com negociação de títulos para outros. Além 
disso, O'Neal está fazendo investimentos substanciais em imóveis comerciais enquanto 
desenvolve seu próprio fundo de fundos de hedge. "Nosso negócio é carregar na 
intensidade de capital", diz Patrick. 

Isso significa, é claro, que O'Neal está investindo em áreas muito competitivas. A 
maioria dos bancos e corretoras está ávida para recrutar indivíduos ricos como 
clientes. Por exemplo, a Charles Schwab comprou a U.S. Trust Corp, de Nova York, em 
2000, com esse exato objetivo em mente. Mas a Merrill começa com uma enorme 
vantagem: em 2002, mais de 60% dos ativos de seus clientes estavam em contas de 
US$ 1 milhão ou mais, e 27% nas de US$ 10 milhões para cima. 

Pelo menos parte da visão de O'Neal - operar com um rol drasticamente reduzido - 
está em grande parte realizada. Desde 2002, quando O'Neal assumiu o negócio de 
varejo, a Merrill cortou 22.000 funcionários, ou 31% de sua folha de pagamento, 
muitos deles de sua afamada "tropa retumbante" de corretores. Cerca de 6.600 saíram 
porque atendiam clientes com carteiras pequenas, agora entregues a 460 agentes nos 
"call centers". 

A carnificina teve um custo enorme em termos de negócios perdidos, mas foi uma 
maravilha para os resultados financeiros. Em 2002, as receitas caíram 28%, para US$ 
28 bilhões. Investidores zangados retiraram US$ 5 bilhões líquidos de suas contas no 
primeiro trimestre deste ano, a primeira queda em cinco anos. Segundo projeções 
internas, a Merrill estava adernando para um prejuízo operacional de US$ 1,6 bilhão no 
que foi o terceiro ano do mercado de baixa. 



Em vez disso, O'Neal proporcionou à empresa o terceiro maior lucro operacional de 
todos os tempos, que se traduziu numa quadruplicação do lucro líquido, para US$ 2,5 
bilhões, enquanto rivais como Morgan Stanley e JP Morgan Chase viam seus lucros 
definharem. Ele conseguiu inclusive superar os US$ 2,1 bilhões de lucro líquido do 
arqui-rival Goldman Sachs. 

O elixir do corte de despesas ainda parece estar funcionando. No primeiro trimestre, os 
lucros da Merrill avançaram 27% em relação ao último trimestre do ano passado, 
alcançando US$ 0,72 por ação, US$ 0,11 a mais do que os analistas de Wall Street 
esperavam. Melhor ainda, a margem de lucros antes de impostos subiu 
expressivamente, para 20,2%, em 2002, ante 6,3% no ano anterior, enquanto o 
retorno sobre capital quase quadruplicou, de 2,7% para 11,7%. 

Resultado: as ações deram um salto de 47%, para quase US$ 42, depois de terem 
atingido um ponto mais baixo em 52 semanas em outubro do ano passado, quase o 
triplo do aumento de 17% do índice de ações Standard & Poor´s 500. E entre os 
bancos de investimento, afora o Citigroup, é a empresa que mais analistas classificam 
para compra. 

Mesmo assim, alguns críticos afirmam que a estratégia de O'Neal é furada. Eles dizem 
que os cortes da Merrill são tão sérios que a empresa ficará patinando quando o 
mercado se recuperar. Dizem que O'Neal não está conseguindo cumprir algumas 
promessas básicas que fez a acionistas. O CEO disse que a empresa abandonaria as 
linhas não lucrativas. Mas ela continuou sendo a principal subscritora de dívida de 
curto prazo, um negócio com baixa margem de lucro. Rivais dizem que a empresa está 
caçando receitas para subir ao topo da lista das subscritoras. A Merrill insiste que elas 
já não são motivo de preocupação. 

Seus detratores não deveriam subestimar O'Neal. Ele revelou uma habilidade incomum 
para transformar adversidade em vantagem desde que, ainda garoto, apanhava 
algodão na paupérrima Wedowee, no Estado de Alabama, nos tempos de restaurantes, 
cinemas e banheiros segregados. Ele cursou a universidade enquanto trabalhava no 
turno das 16 horas à meia-noite como chefe de seção numa montadora da General 
Motors. A GM pagou seu MBA em Harvard. 

Perto dos 30 anos, ele estava trabalhando junto com o atual CEO da GM, G. Richard 
"Rick" Wagoner Jr., no escritório da Tesouraria, antes de sair para entrar na Merrill em 
1986. 

Brilhante ele pode ser, mas segundo algumas pessoas que trabalharam próximas dele, 
O'Neal freqüentemente aparece como uma pessoa insensível no trato com as pessoas. 
As histórias sobre seu tratamento despótico de colegas são abundantes. Esse 
tratamento poderá criar dificuldades para ele manter pessoas chaves se os dias de 
prosperidade de Wall Street voltarem.  

Por enquanto, os riscos que O'Neal assumiu deram um impulso positivo à Merrill. Para 
mantê-lo, ele terá de construir novos empreendimentos com alta margem de lucros. É 
o que está tentando fazer na Fase II de sua reforma de alto a baixo. Enquanto invest e 
em novos negócios e acumula massa crítica nos existentes, ele está começando a 
contratar numa base seletiva. Nos últimos 12 meses, mais de 400 banqueiros, 
vendedores e traders ingressaram na Merrill. A empresa dobrou seu pessoal que 



fornece suporte tecnológico e seu financiamento a fundos de hedge, um negócio 
dominado pelo Morgan Stanley e a Bear, Stearns.  

Nas operações de varejo, o plano de batalha de O'Neal exige uma segmentação 
impiedosa de clientes para garantir que seu atendimento seja lucrativo. Esta é a razão 
por que os que possuem contas de menor valor foram desviados, para seu desagrado, 
para "call centers" impessoais. Poucos clientes com menos de US$ 100 mil em ativos 
geram retornos suficientes para cobrir os US$ 1.500 que os sabichões do setor dizem 
que custa para a Merrill designar um corretor pessoal para algum investidor.  

Os clientes mais ricos, especialmente se usarem a Merrill para outros serviços além da 
corretagem, são lucrativos para a empresa. A Merrill estima que esse grupo possui 
depósitos de aproximadamente US$ 140 bilhões em outras companhias financeiras. Ela 
quer que eles tragam esse dinheiro - e transfiram seus planos de pensão 401(k) 
quando mudam de emprego - para contas da Merrill. 

Os clientes mais ricos são o filé principal. As contas de US$ 10 milhões ou mais não só 
rendem honorários expressivos como constituem um mercado natural para produtos 
de investimento de alta margem de lucros. No ano passado, clientes da Merrill 
investiram US$ 3,1 bilhões em seus fundos de fundos de hedge e investimentos em 
capital privado combinados. 

O'Neal quer que isso aumente substancialmente, junto com as vendas de produtos 
financeiros sofisticados como futuros, fundos negociados em bolsa e derivativos 
elaborados. Ele está resolvido a mimar ao máximo os muito ricos para manter a 
fidelidade dos clientes atuais e conquistar novos. Antes que O'Neal possa convencer os 
ricos de que os novos fundos imaginosos da Merrill devem ser comprados, ele 
possivelmente ainda terá de dar um novo tiro no braço de seus fundos mútuos 
ordinários. Desde que a Merrill começou a fundir fundos para esconder problemas, 
mais da metade deles está superando o desempenho médio de três anos para a 
categoria. 

Os esforços para se expandir nas atividades de banco de investimentos estão 
compensando. A receita no primeiro trimestre cresceu 37%, para US$ 2,5 bilhões, 
graças a uma quase duplicação da receita com transações de dívida. Os lucros 
operacionais do setor subiram 41%, para US$ 785 milhões.  

A empresa também está fazendo incursões no chamado trading de blocos para chegar 
mais perto de clientes corporativos e gestores de dinheiro. Ela compra grandes blocos 
de ações de companhias como o Bank of New York, como fez em janeiro, e depois os 
vende a investidores. Ela pode perder dinheiro se o preço se mover contra ela 
enquanto as ações ainda estiverem em seus livros. Mas vale o risco: os bancos podem 
dar retornos sobre o capital de 20% ou mais, contra retornos típicos de um dígito da 
subscrição de ações e bônus. 

Emprestar mais a clientes privilegiados está em alta também. Em 2002, a Merrill 
concedeu empréstimos num total de US$ 35 bilhões, um aumento de 80% em relação 
ao ano anterior, e se comprometeu a emprestar outros US$ 24 bilhões, um aumento 
de 60%. Neste rumo, O'Neal está desafiando pesos-pesado como Citigroup, Deutsche 
Bank e Bank of America no oferecimento de crédito para obter serviços mais lucrativos 
de corporações. 



Rolagens de pensões, derivativos complexos, negócio com blocos: como O'Neal espera 
realizar tudo isso enquanto mantém seus negócios centrais a toda? Ele está incutindo 
seu mantra de disciplina, disciplina, disciplina até o nível mais baixo possível da 
hierarquia. Também está enquadrando a tomada de decisões com a combinação de 
divisões e a derrubada de colegas. Em 3 de dezembro, a empresa fundiu suas 
operações internacionais e nacionais de corretagem a varejo. 

A pressão para reduzir despesas ainda é intensa. O'Neal criou equipes SWAT especiais 
em cada grupo de negócios para farejar maneiras de usar tudo melhor, de pessoas a 
computadores e espaço de escritório.  

A Merrill também está pescando trocados jogando duro no plano jurídico com um 
número maior de clientes que, irritados com seus prejuízos no mercado pós-bolha, 
estão processando a empresa. Advogados especializados em valores mobiliários dizem 
que a Merrill está optando mais pela disputa que pelo acordo nos processos. 

E eles reclamam que a empresa também está procurando arrastar o processo 
dificultando procedimentos de arbitragem. A Merrill não quis comentar. Entretanto, ela 
recentemente colocou anúncios classificados pedindo advogados para trabalhar em 
tempo parcial para ajudá-la a enfrentar uma barragem de queixas. Por enquanto, 
O'Neal parece decidido a se desligar desses problemas e se concentrar na produção 
dos números que precisa para declarar vitória. Ele passou a perna em rivais ao 
antecipar a gravidade da recessão - e cortar despesas - muito antes deles. Agora, a 
grande questão é se ele conseguirá sobrepujá-los de novo quando os negócios em Wall 
Street finalmente engrenarem. 

O portfólio diversificado de negócios que ele montou visa permitir que a Merrill 
enfrente um mercado de baixa persistente e se beneficie de uma retomada. Mas isso 
não lhe valerá muito se não conseguir recuperar a confiança dos investidores e ganhar 
a lealdade de suas tropas. 

Ainda há quem pense, em Wall Street, que a Merrill acabará sendo uma isca de 
takeover para bancos que queiram aumentar sua presença no mercado de 
investimentos quando os negócios se recuperarem. Candidatos possíveis, segundo 
veteranos consultores de fusões, incluiriam o Bank of America, o Bank One, ou o banco 
global britânico HSBC. Esses rumores rapidamente se desintegrarão se Stan O'Neal 
conseguir realizar sua visão na Merrill. (Tradução de Celso M. Paciornik.) 
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