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Com a Merrill Lynch & Co. parecendo inchada depois que o longo período de ganhos do mercado 
acionário dos anos 90 terminou, seu conselho convocou Stan O'Neal para ser seu próximo líder e 
controlar os custos.  
 
Ele está fazendo muito mais que isso. O executivo está reformando completamente a corretora de 
88 anos de idade, a maior dos Estados Unidos.  
 
A Merrill de antes era um supermercado financeiro, buscando competir em todas as áreas da 
administração de recursos. A firma usou seus músculos para participar da maioria dos grandes 
negócios de subscrição de ações e títulos, em parte por causa de sua vasta força de 20.000 
operadores de mercado. Ela tinha uma grande equipe de executivos experientes que iam eles 
mesmos atrás de clientes, e um crescente império internacional.  
 
O'Neal aparou um pouco essa missão ambiciosa. A Merrill dele não tenta ser tudo para todos os 
clientes. Cortando a equipe e operações com margens de lucro minguadas, O'Neal está exigindo 
que seus gerentes movam-se com inteligência para dentro ou para fora de áreas com os melhores 
retornos em momentos específicos.  
 
Sua estratégia é uma aposta ousada. Se funcionar, a corretora poderá saltar para um novo nível 
de prosperidade. O segundo trimestre foi a primeira prova, diz O'Neal. A Merrill teve um lucro 
quase recorde de US$ 1,02 bilhão, graças a cortes de custos e ao bom clima no setor de renda 
fixa. A própria ação da Merrill está em alta de 70% desde março.  
 
Mas a estratégia também está repleta de riscos. Os negócios da Merrill dependem do 
relacionamento com clientes. O'Neal dilapidou tanto sua equipe que alguns clientes já não têm um 
histórico de relação com os operadores e banqueiros que tentam atrair seus negócios. Em outros 
casos, a Merrill cortou drasticamente serviços dos quais clientes dependiam. O desafio nas mãos 
do executivo é delicado: como presidente no leme de uma reforma radical de uma empresa 
famosa, O'Neal precisa criar um novo modelo sem perder a cultura, o entusiasmo e a devoção da 
equipe que tornaram a firma especial e garantiram a fidelidade de clientes.  
 
Até agora, sua campanha tem sido desorganizada. Desde que ele ascendeu a uma posição de 
poder dois anos atrás, a força de trabalho da Merrill foi reduzida em quase dois terços — ou 
23.000 vagas. Sem nenhum apego nostálgico, O'Neal, com 51 anos, livrou-se de toda uma equipe 
de líderes experientes da empresa. Dezoito dos 23 membros do comitê executivo de 
administração da presidência anterior deixaram a firma, muitos expelidos à medida que O'Neal 
consolidava seu poder.  
 
Um mês atrás, O'Neal demitiu até um banqueiro veterano que ajudou a arquitetar sua própria 
ascensão ao comando, Thomas Patrick. Patrick incorreu no desagrado do chefe ao fazer campanha 
para instalar um protegido seu no posto de superintendente da Merrill. Em pouco tempo, o 
protegido, o diretor de banco de investimentos e mercados globais Ashad Zakaria, também foi 
requisitado a sair da empresa. Quando ele deixar o cargo no fim do ano, apenas três dos oito 
executivos que O'Neal promoveu inicialmente permanecerão na firma.  
 
O'Neal não quis ser entrevistado. Paul Critchlow, assessor jurídico da presidência e vice-
presidente de mercados abertos, comentou a saída dos executivos: "Parte de nossa cultura tem 
sido proteger as pessoas que já passaram de seu auge de desempenho porque elas são boas e 
serviram à empresa por muito tempo. Mas seria uma perversão dos princípios de 'respeito ao 
indivíduo' se, ao proteger alguém dessa forma, você estiver ferindo milhares de empregados que 
trabalham para aquele indivíduo."  
 



A Merrill que O'Neal herdou estava com um lucro US$ 1,7 bilhão menor que o do rival Morgan 
Stanley, apesar de uma receita praticamente igual, de cerca de US$ 45 bilhões. Esses eram os 
números de 2000, ano que antecedeu à escolha de O'Neal como superintendente e sucessor do 
então presidente do conselho e diretor-presidente David Komansky. No fim de 2001, O'Neal já 
estava comandando o show, embora ele só tenha se tornado diretor-presidente no fim de 2002. 
Ele acrescentou o título de presidente do conselho este ano.  
 
A maior parte de seus predecessores eram cativantes ex-operadores do mercado acionário que 
acreditavam que a expansão era o melhor caminho para os lucros. Eles procuraram grandes 
negócios na área de banco de investimento, reforçaram as operações de administração de 
recursos por meio de aquisições e abriram escritórios internacionais agressivamente. Ao mesmo 
tempo, a Merrill dedicava-se a negócios não tão lucrativos, como a emissão de papéis de curto 
prazo para clientes — em parte para garantir relações com executivos.  
 
O'Neal mudou o foco dos negócios da Merrill para áreas de comissões altas, como complexos 
financiamentos de dívidas, e negociações de sua própria carteira. No lugar de velhos banqueiros 
que priorizavam as relações, ele colocou uma brigada de executivos de quarenta e poucos anos 
com um foco quantitativo. O'Neal eliminou milhares de empregos internacionalmente. Isso 
estancou milhões de dólares em prejuízos que a firma vinha amargando no Japão. A nova 
estratégia e o corte de custos ajudaram a fazer com que a margem de lucro fosse muito maior no 
segundo trimestre deste ano, e mais ganhos podem advir.  
 
Os atuais banqueiros da Merrill também estão trabalhando para reconstruir o relacionamento com 
clientes. Exemplo disso é a Leonard Green & Partners, firma de aquisições que usou os serviços 
da corretora quando abriu o capital da subsidiária Petco Animal Supplies Inc. em 2002 e migrou 
para outros bancos de investimento depois que a Merrill demitiu o executivo com quem mais 
mantinha contato e o analista que cobria a Petco. A Green reconhece que a Merrill "está 
demonstrando interesse pessoal em nós" e se diz satisfeita porque a corretora voltou a designar 
um analista para a Petco.  
 
O próprio O'Neal está incluído no esforço. Ele diz que teve 112 reuniões com clientes no primeiro 
trimestre, 119 no segundo e espera fazer outras 200 no segundo semestre.  
 
Mas todas as mudanças na Merrill, sobretudo o corte generalizado de executivos do alto escalão, 
têm sujeitado a corretora a severas críticas. O ex-presidente da Securities and Exchange 
Commission — SEC, a comissão de valores mobiliários americana — Arthur Levitt, que anos atrás 
chamou a Merrill de "uma das únicas firmas de Wall Street com alma", disse num recente 
comentário sobre a corretora: "Uma firma que opera num ambiente de medo é uma firma em que 
é muito difícil se estabelecer o tipo de laço que tem base na confiança e na lealdade."  
 
O próprio O'Neal reconheceu recentemente a imagem durona que seu esforço de refazer a Merrill 
deu a ele. Numa conferência na Flórida em maio, ele disse que a cobertura na imprensa fazia ele 
parecer "um Quasímodo (o corcunda de Notre Dame), percorrendo as masmorras da Merrill 
Lynch, torturando o sistema para cortar custos". Recentemente, ele fez um esforço para mudar a 
imagem.  
 
Duas semanas atrás, ele trouxe de volta um popular veterano da Merrill, Robert McCann, que 
havia deixado a corretora em frustração este ano. E O'Neal disse a empregados em uma 
teleconferência recente que está concentrando-se na necessidade de "repensar as coisas com uma 
verdadeira mentalidade de parceria".  
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