
 
Decisão de Sanford Weill não resolve sucessão no Citi 
  
Bancos Escolha de Charles Prince para CEO aumenta as suspeitas de que ele pretende manter o 

controle 

  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Na história moderna de Wall Street, ninguém se agarrou tanto ao poder - ou fez uso mais 
produtivo dele - do que Sanford I. Weill, que transformou o Citigroup no mais lucrativo 
conglomerado financeiro do mundo. 
 
Mas em 16 de julho, o executivo de 70 anos fez algo que nunca havia feito antes em uma carreira 
de quatro décadas com mais curvas do que qualquer trajeto de corrida de esquis nos Alpes: ele 
decidiu deixar o cargo de executivo-chefe (CEO) até o fim do ano. Não se engane, para Weill isto 
é uma grande concessão. 
 
Entretanto, a decisão surpreendente de Weill não significa aposentadoria e definitivamente não 
resolve o crônico problema da sucessão no gigantesco banco. Weill pretende continuar como 
chairman até a assembléia anual do Citigroup na primavera de 2006. 
 
Ele insiste que não vai atrapalhar Charles O. "Chuck" Prince, escolhido dias atrás como o novo 
CEO do grupo, ou Robert B. Willumstad, que vai assumir como diretor operacional. Prince e 
Willumstad são executivos seniores do Citi e colaboradores de longa data de Weill. 
 
No entanto, é difícil até mesmo para muitos admiradores de Weill vislumbrar o enérgico e 
maquiavélico executivo como um chairman passivo, especialmente quando a compra das 
operações de cartões de crédito da Sears - um negócio de US$ 3 bilhões anunciado em 15 de 
julho - parece pressagiar um retorno à estratégia de crescimento via aquisições, o forte de Weill. 
 
"Não é comum permanecer como chairman por três anos depois que você deixa o comando. Isso 
sugere que ele vai exercer muita influência", diz um advogado de Wall Street. 
 
O fato de Weill escolher Prince como seu sucessor apenas aumenta as suspeitas de que ele 
pretende manter o controle. Prince, de 53 anos, é conhecido como amigo mais próximo de Weill 
na instituição. Recentemente, Weill foi o anfitrião da festa de noivado de Prince. Também levou 
ele e sua noiva - Margaret Wolff, sócia do escritório de advocacia Skadden, Arps, Slate, Meagher 
& Flom - a um cruzeiro pelo Mediterrâneo em seu iate. 
 
Prince, um advogado que trabalha para Weill desde 1983, começou como conselheiro corporativo 
e sempre demonstrou uma lealdade inquestionável ao chefe. O que lhe falta, no entanto, é 
experiência operacional. 
 
Por outro lado, Willumstad, de 57 anos, é um habilidoso operador de serviços financeiros que, 
apesar de seu comportamento reservado, é um executivo mais independente do que Prince e 
várias vezes já esteve em maus lençóis com Weill por isso. 
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A dúvida então não é apenas se Weill vai deixar Prince assumir de fato o comando, mas também 
se o próximo CEO do Citigroup tem os requisitos necessários para seguir as pegadas de Weill. 
 
Prince é esperto, articulado, educado e capaz de cativar quase todo mundo. "Ele é uma boa 
pessoa - uma pessoa melhor do que Sandy", diz Arthur Levitt Jr., ex-presidente da Securities and 
Exchange Commission (SEC), e sócio de Weill no começo de sua carreira. 
 
Mas, dentro do banco, Prince, assim como Weill, é conhecido como um chefe rígido, admirado e 
temido pelos seus subordinados. "Homem machadinho" é a caracterização mais citada por seus 
críticos. 
 
Segundo a maioria dos relatos, Prince teve um bom desempenho em suas missões emergenciais, 
especialmente na última - isentar o Citi e Weill de investigações de agências fiscalizadoras 
estaduais e federais que buscavam identificar instâncias de conflito de interesses na atuação de 
bancos de investimentos. 
 
Em abril, o Citi concordou em pagar US$ 400 milhões de um acordo de US$ 1,4 bilhão envolvendo 
dez bancos de investimento. Foi a maior multa paga por qualquer uma das firmas envolvidas, mas 
Prince parece ter conseguido um admirador improvável no procurador geral do Estado de Nova 
York, Eliot Spitzer. 
 
"Chuck Prince é uma escolha espetacular", disse Spitzer à BusinessWeek. "Eu passei mais horas 
com ele no último ano do que ele gostaria ou eu esperava. Eu tenho enorme respeito por Chuck - 
sua inteligência e sua integridade." 
 
Mesmo assim, Prince era considerado um azarão na sucessão de Weill por causa de sua relativa 
falta de experiência operacional. Por breves seis meses no ano passado ele comandou a operação 
de mercados emergentes do Citigroup, encarregado de reorganizar os negócios depois das perdas 
sofridas com a crise financeira na Argentina. 
 
Uma fonte bem estabelecida afirma: "Ele ainda não provou que pode lidar com operações em 
todos os graus, liderar a tropa, ou ser estratégico". Perguntado se pretende de alguma forma 
deixar de lado a abordagem de Weill como CEO, Prince responde: "Eu espero que não. Eu acho 
que não é preciso buscar mudanças dramáticas na equipe administrativa." 
 
Equipe é a palavra operacional aqui. Numa análise mais atenta, Willumstad sai-se melhor sob a 
sucessão de Weill do que seu cargo de diretor operacional sugere. O banco de investimento do Citi 
continuará se reportando a Prince, como tem feito desde o último outono americano. 
 
Mas todos as outras grandes unidades de negócios negócios da instituição vão se reportar a 
Willumstad, que comanda o altamente lucrativo negócio de banco de varejo desde dezembro de 
2000. O diretor financeiro Todd S. Thomson vai se reportar na mesma medida a Prince e 
Willumstad. 
 
"Sob todos os aspectos, exceto oficialmente, Bob Willumstad parece ser o CEO de fato, enquanto 
Prince continua mantendo o banco de investimento em rédea curta", conclui David A. Hendler, um 
analista da consultoria CreditSights. 
 
De sua parte, Weill disse a analistas que vai fazer o que Prince e Willumstad acharem que deve 
ser feito, mas que vai "gostar de conversar com membros do governo e fortalecer nossas relações 
com diferentes países". No entanto, o Citi já emprega o "abridor de portas" definitivo de Wall 
Street - o ex-secretário do Tesouro dos EUA Robert E. Rubin - justamente para esta função. Rubin 
juntou-se ao Citi no fim de 1999 após deixar a administração Bill Clinton. 
 



A reação imediata do mercado de ações ao plano de sucessão no Citigroup foi de ceticismo. Em 16 
de julho a ação do Citi fechou em queda de 2,8%, a US$ 45,52, enquanto que o índice Standard & 
Poor's 500 recuou 0,6%. "Nós vimos o anúncio como negativo", diz Michael Mayo, analista 
bancário sênior da Prudential Financial. "Um ponto do 'prêmio Sandy Weill' vai embora." Além 
disso, observa Mayo, "Prince não é bem conhecido fora do banco, e seguir as pegadas de Sandy 
Weill certamente não é fácil." 
 
Durante a conferência telefônica, as interações não previstas no script de Weill com Prince e 
Willumstad inadvertidamente revelaram o quão difícil será o ajuste dos dois aos seus novos 
papéis. A certa altura, Prince estava falando da vida após Sandy. "Não tê-lo resmungando, 
cobrando, nos conduzindo e exigindo excelência a cada manhã será um mundo diferente para nós, 
mas..." 
 
Weill interrompeu. "Por quê você acha que eu não vou fazer isso?" 
 
"De vez em quando, talvez?", respondeu Prince. 
 
Weill também interrompeu Willumstad quando este falava sobre a continuidade administrativa. 
"Então o negócio é voltar ao trabalho amanhã e continuar fazendo o que vínhamos fazendo", disse 
Willumstad. 
 
"Eu acho que o negócio é voltar ao trabalho hoje", emendou Weill. 
 
"Oh, me desculpe", respondeu Willumstad. 
 
A decisão de Weill de deixar o cargo de CEO não parece ter sido precipitada por um ultimato do 
conselho do Citi ou pelo conselho especial de sucessão criado no ano passado. "O momento foi 
uma decisão somente de Weill", afirma Richard D. Parsons, chairman e CEO da AOL Time Warner. 
 
Parsons, um dos quatro membros do comitê de sucessão, diz que Weill anunciou três meses atrás 
que estava pronto para estabelecer um cronograma para transferir o comando para Prince e 
Willumstad. "Eu acho que para Sandy não será fácil pessoalmente", diz Parsons. "Mas tal é sua 
consideração por Chuck e Bob que eu acredito que ele vai fazer o que for preciso para que tudo dê 
certo." 
 
Mesmo assim, Weill não chegou a mencionar o assunto com o príncipe saudita Alwaleed bin Talal, 
o maior acionista individual do Citigroup, quando teve um tête-à-tête com ele em Paris cinco 
semanas atrás. "Eu acreditava que isso iria acontecer em cerca de um ano", disse Alwaleed, que 
controla cerca de 200 milhões de ações do banco e que apóia Weill. 
 
Ao longo de sua carreira, iniciada na década de 50 como mensageiro em Wall Street, Weill tem 
mostrado um senso de oportunidade impecável. Quando ele abordou Parsons e outros diretores, 
vislumbres de um céu azul apareciam entre nuvens carregadas que obscureciam o futuro do 
Citigroup desde o começo de 2002. 
 
O difícil acordo com Spitzer e a Securities and Exchange Commission (SEC) estava fechado e, 
igualmente importante para Weill, os fundamentos dos negócios do Citi estavam se fortalecendo 
virtualmente em todas as áreas. 
 
Em 14 de julho, o Citi anunciou os melhores resultados trimestrais de sua história. Os lucros 
atingiram US$ 4,3 bilhões, com crescimento de 14% sobre o segundo trimestre de 2002, 
enquanto que a receita cresceu 8%, para US$ 19,4 bilhões. O lucro líquido por ação de US$ 0,83 
superou a estimativa média dos analistas de Wall Street em US$ 0,03. 
 



Apenas três horas depois do anúncio dos resultados, o Citi " dourou a pílula" ao anunciar um 
espantoso aumento de 75% no pagamento dos dividendos trimestrais, para US$ 0,35, 
aumentando assim a sua relação de pagamento de 24% para 42%. Em um mercado fraco, a ação 
do Citi subiu quase US$ 1 para fechar a US$ 47,13. 
 
"Eu não acho uma coincidência eles terem aumentado o dividendo em 75%", afirma Samuel L. 
Hayes III, professor de banco de investimento na Harvard Business School. "Ele quer sair em 
grande estilo, e faz isso como um sinal bem tangível para os acionistas do Citigroup." 
 
O príncipe Alwaleed acrescenta: "Isso é Sandy em busca de seu legado que, devo dizer, é 
bastante merecido. E ele está dizendo ao mercado que está muito confiante com o futuro do 
Citigroup, caso contrário ele não implementaria de jeito nenhum o aumento dos dividendos." 
 
Como grande acionista do Citi, Weill também colheu um grande benefício financeiro para 
compensar sua eventual aposentadoria, venha ela quando vier. A renda anual sobre as 22 milhões 
de ações que ele tem soma hoje US$ 31,4 milhões, em comparação a US$ 17,9 milhões antes do 
novo dividendo. 
 
Espremidas entre o aumento dos dividendos e o plano de sucessão veio a notícia da aquisição da 
operação de cartão de crédito da Sears, Roebuck pelo Citi. Embora alguns analistas estejam 
céticos com essa aquisição - muitas das contas no cartão do negócio comprado da Sears estão 
com problemas ou inadimplentes - a maioria antecipa ansiosamente maiores e melhores negócios 
pela frente.  
 
"Eles botando para funcionar o motor das fusões e aquisições", diz Anton Schutz, gestor de 
portfólio do Burnham Financial Services Fund, que tem em sua carteira 140.000 ações do 
Citigroup. 
 
O diretor financeiro Thomson diz que o Citigroup está tentando fazer aquisições não apenas na 
áreas de cartões de crédito, mas também em private banking, gestão de ativos, serviços de apoio 
administrativo e banco de varejo. 
 
No mercado especula-se que instituições como o FleetBoston Financial e o Texas Commerce Bank, 
uma divisão do JP Morgan Chase, estariam no topo da lista de compras do Citigroup. Dado o 
enorme tamanho do Citi - ele tem US$ 1,1 trilhão em ativos -, esse tipo de negócio não 
contribuiria muito para o seu crescimento. "O negócio de transformação não é mais o que a 
instituição precisa", diz Thomson.  
 
Pode até ser. Mas Weill não pode ser subestimado. Sem dúvida, não haveria nada melhor se 
aposentar - se é que ele vai mesmo se aposentar - logo após uma nova e colossal aquisição. 
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