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Nossas Responsabilidades 
Compartilhadas
RESPONSABILIDADE COM 
NOSSOS CLIENTES 

Devemos colocar o cliente em 

primeiro lugar, oferecendo  

orientação, produtos e serviços 

de qualidade superior e agindo 

sempre com o mais alto nível de 

integridade. 

RESPONSABILIDADE 
UNS PELOS OUTROS

Devemos oferecer às pessoas dota-

das de qualidades excepcionais as 

melhores oportunidades possíveis 

para que concretizem seu potencial. 

Devemos tratar nossos companhei-

ros com respeito, capitalizar nossa 

fantástica diversidade, compar- 

tilhar a responsabilidade pelo nosso 

sucesso e aceitar a responsabili-

dade por nossas falhas.

RESPONSABILIDADE COM  
A NOSSA FRANQUIA 

Devemos colocar os interesses de 
longo prazo do Citigroup à frente 
dos lucros de curto prazo de cada 
unidade de negócio e oferecer 
resultados superiores a nossos 
acionistas. Devemos respeitar a 
cultura local e ter papel ativo nas 
comunidades em que vivemos 
e trabalhamos. Devemos honrar 
aqueles que nos precederam e 
passar nosso legado aos que nos 
sucederão.



O Citigroup, num Relance

53%

34%

7% 6% 5%

8%

14%

6%
10%

57%

%  por produto* % por região **
Global Consumer Group  53%

C orporate and 
Investment Banking  34%

Global  Wealth  
Management  6%

Citigroup  
Altern ative Investments  7%

E UA 57%

EMEA 8%

Ásia 14%

Japão  6%

México  10%

América Latina  5%

O Citigroup tem qualidades únicas que o distinguem de seus concorrentes.

	 2005	 2004
Receita	 $83,6 bilhões  $79,6 bilhões
Rendimento	proveniente	de		
Operações	Contínuas	 $19,8 bilhões  $16,1 bilhões
Rendimento	Líquido	 $24,6 bilhões*  $17,0 bilhões
Ativos			 $1,5	trilhão		 $1,5	trilhão
Retorno	sobre	Ações	Ordinárias	 22,3%	 17,0%
Patrimônio	dos	Acionistas1		 $118,8 bilhões  $115,5 bilhões
1  inclui Títulos Preferenciais Fiduciários  

Ganhos	Diluídos,	por	Ação	 2005	 2004
Rendimento	proveniente	de		
Operações	Contínuas	 $3,82  $3,07
Rendimento	Líquido		 $4,75	 $3,26
Nível	1	Índice	de	Capital	 8,79%  8,74%

Rend.	Líquido/Seg.	de	Negócio		 2005	 2004
Global	Consumer	Group	 $10,9 bilhões  $12,0 bilhões
Corporate	and		
Investment	Banking	 $6,9 bilhões  $2,0 bilhões
Global	Wealth	Management	 $1,2 bilhão $1,2 bilhão
Citigroup	-	Investimentos		
Alternativos	 $1,4 bilhão  $0,8 bilhão

DIVERSIFICAÇÃO	DE	RENDA | Uma	base	de	lucros	altamente	diversificada,	que	oferece	estabilidade	diante	de	condições	difíceis	de	
mercado.

RESUMO	DOS	RESULTADOS SOLIDEZ	DO	CAPITAL | 	A	solidez	das	ações	do	
Citigroup,	no	valor	de	$118,8	bilhões,	é	um	dos	
segredos	de	nossas	classificações.	

.

	 Moody’s	 S&P		 Fitch

Citigroup Aa1 AA- AA+

Citibank Aa1 AA AA+

Citigroup	Funding	Inc. Aa1 AA- AA+

1inclui Títulos Preferenciais Fiduciários 

A	MAIS	ABRANGENTE	DISTRIBUIÇÃO | Maior capacidade de distribuição em comparação com qualquer empresa 
de serviços financeiros do mundo; servimos 200 milhões de contas de clientes e fazemos negócios em 
mais de 100 países, por meio dos mais diversos canais:

*exclui Empresariais/Outros e os eliminados

*  inclui ganho de $2,1 bilhões referente à venda da Life Insurance and Annuities e 
ganho de $2,1 bilhões referente à venda da Asset Management  

** exclui Investimentos Alternativos do Citigroup, Empresariais/Outros e 
Operações Encerradas



Em 2005, fomos uma vez mais a companhia de servi-
ços financeiros mais lucrativa do mundo, oferecendo a 
nossos acionistas um retorno de capital maior do que 
o de qualquer outra companhia de serviços financeiros 
e, ao mesmo tempo, continuamos a investir em nossas 
divisões.  

O rendimento proveniente de operações contínuas foi 
da ordem de US$19,8 bilhões; nossa base acionária 
aumentou para $118,8 bilhões; e nosso  balanço 
apresentou um resultado superior a $1,49 trilhão. Em 
2006, anunciamos um aumento de 11% em nossos 
dividendos trimestrais – nosso 21º ano consecutivo de 
aumento de dividendos comuns. 

Sinto-me orgulhoso de nossas realizações em 2005. 
Após os problemas que enfrentamos no Japão e na 
Europa em 2004, fizemos uma minuciosa introspecção 
e desenvolvemos nosso Five Point Plan (Plano de 
Cinco Pontos), para assegurar que permaneçamos 
focados em treinamento de funcionários, desenvolvi-
mento de talentos, avaliação de desempenho, melhor 
comunicação e controles mais sólidos. Nós nos com-
prometemos a cumprir nossas três Responsabilidades 

Compartilhadas – com os clientes, uns com os outros 
e com nossa franquia. Reunimo-nos com os órgãos 
reguladores durante todo o ano e os colocamos a par 
das medidas que tomamos para solidificar a cultura 
do Citigroup. Por volta do final do ano, sentimo-nos 
confiantes de que nossos resultados seriam recebidos 
de modo favorável e de que continuaríamos a tra-
balhar lado a lado com relação às áreas de interesse 
e preocupações comuns. E promovemos uma nova 
geração de líderes, incentivando o pensamento criativo 
e idéias novas, que se tornaram a marca registrada de 
nossa companhia. 

RETROSPECTIVA 2005
Em 2005, tomamos uma série de medidas, visando 
preparar-nos para o futuro e estabelecer bases sólidas 
para crescermos: 

 Alocamos capital de modo a obter o mais elevado 
retorno e oportunidades de crescimento e remane-
jamos nosso mix de negócios a fim de focalizar a 
distribuição. Isto refletiu-se, por exemplo, na venda de 
nossa divisão de Life Insurance and Annuities e, tam-

Prezados Acionistas,

2005 foi um dos anos mais importantes do Citigroup, no qual focamos a atenção sobre a 
forma pela qual realizamos negócios e pela qual nos conduzimos como funcionários de 
uma fantástica instituição global. Dessa forma, acredito firmemente que estamos entrando 
numa nova era de crescimento, que consolidará ainda mais a promessa que constitui o  
alicerce de nossa companhia. 
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bém, na venda de nossa divisão de Asset Management 
pela divisão de Wealth Management da Legg Mason.

 Concentramo-nos no estreitamento das relações com 
o cliente. Por exemplo, reorganizamos nossas atividades 
de consumer nos EUA de modo a atender a toda a 
gama de necessidades de nossos clientes no âmbito de 
todas as linhas de produtos – ao invés de um único 
produto de cada vez – e, também, para responder de 
forma mais rápida e eficiente às oportunidades que se 
apresentaram nos diversos mercados em todo o mundo. 

 Expandimos nossa distribuição em âmbito mundial 
mediante o acréscimo de 313 agências de bancos de 
varejo, de 346 agências de financiamento ao consumidor 
e de 125 agências do Smith Barney. Também acrescenta-
mos outras 170 máquinas de empréstimo automatizado 
no Japão. 

 Estabelecemos o National Corporate Bank e o 
National Investment Bank para atender a uma faixa 
mais ampla de clientes nos EUA.

 Satisfizemos as necessidades de nossos clientes no 
sentido de expandir a capacidade de comércio ele-
trônico mediante o desenvolvimento da tecnologia 
obtida por meio de nossas aquisições da Knight 
Trading e da Lava.

 Continuamos a concentrar nossa atenção na criação 
de uma gama mais ampla de produtos e na capacidade 
de consultoria em nossa divisão de Global Wealth 
Management.

 Solucionamos de forma favorável diversas questões 
legais e normativas.

 Lançamos o Citigroup Microfinance Group – que 
opera com as principais instituições de microfinan-
ciamento, redes de microfinanciamento e investidores, 
como parceiros e clientes comerciais – para permitir 
que os indivíduos aos quais ainda não chegamos ou 
que são insatisfatoriamente atendidos pelas instituições 
financeiras formais tenham maior acesso a produtos e 
serviços.

Isto posto, reconhecemos que 2005 também teve a sua 
parcela de desapontamentos e desafios.

 Financeiramente, nosso desempenho não foi tão 
bom quanto esperávamos e não conseguimos atingir 
a meta a que nos propusemos em termos de uma 
expansão operacional positiva.

 Nossas franquias norte-americanas de cartões e de 
renda fixa enfrentaram um clima comercial de muitos 
desafios. A implementação da Lei de Reforma de 
Falências, as condições para a adoção de preços com-
petitivos, as taxas de juros em elevação e a busca de 
conformidade para nossa política contábil de pontos 

de recompensa se aliaram para provocar um declínio 
no rendimento do nosso segmento de cartões nos 
EUA (U.S. Cards). O crescimento da nossa receita 
proveniente de Mercados de Renda Fixa referente a 
todo o ano foi negativamente afetado pelas difíceis 
condições dos mercados de capital no segundo  
trimestre.

 A Receita proveniente de Juros Líquidos declinou 
no decorrer do ano – apesar de isso ter ocorrido em 
ritmo gradualmente decrescente – à medida que as 
taxas de juros e as curvas de rendimento global se 
achataram. 

Esses desapontamentos e esses desafios só serviram 
para intensificar nossa resolução no sentido de obter 
excelente desempenho em 2006 e nos próximos anos. 
Acreditamos plenamente que os alicerces que propi-
ciarão contínuo crescimento já estão firmes. 

O QUE FAZ DO CITIGROUP UMA 
INSTITUIÇÃO ÚNICA 

Possuímos cinco importantes vantagens competitivas 
que nos permitem reconhecer e buscar oportunidades 
de mercado de forma mais rápida do que qualquer 
outra companhia de serviços financeiros. 

A primeira é o fato de possuirmos a maior presença 
global: alcance internacional maior do que o de qual-
quer outra companhia norte-americana de serviços 
financeiros e presença mais sólida nos EUA do que 
qualquer outra companhia internacional de serviços 
financeiros. Estamos presentes em 100 países – em 
muitos deles, há mais de 100 anos. Nossas profundas 
raízes locais nos propiciam uma maior percepção 
sobre o que o cliente deseja e sobre onde residem as 
oportunidades de crescimento. 

A segunda é o fato de possuirmos uma distribuição 
sem paralelo: atendemos a um número maior de 
pessoas diariamente do que qualquer outra companhia 
de serviços financeiros. Isto é realizado por meio de 
milhares de agências bancárias, agências de consumer 
finance e agências do Smith Barney, sem falar em 
nossos caixas automáticos, máquinas de empréstimo 
automatizado, balcões de comércio, serviços online e 
muito mais. 

Nossa presença e alcance globais se tornam ainda 
mais poderosos em razão da nossa terceira vantagem 
competitiva: possuímos a marca mais preciosa do setor. 
A solidez, a estabilidade e a integridade de nossa marca 
não só atraem e conservam os funcionários mais talen-
tosos com que contamos em todo o mundo, mas nos 
ajudam também a manter uma invejável clientela global. 

A quarta vantagem competitiva é o fato de possuir-
mos uma escala e uma eficiência inigualáveis, que se 
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refletem em nossas sólidas margens de lucro e na mais 
alta geração de capital e que nos permitiram crescer 
ao longo dos anos, resistindo aos mais diversos cená-
rios econômicos.  

A quinta é o fato de possuirmos a mais abrangente 
oferta de produtos do setor – de empréstimos para 
estudantes a planejamento de aposentadoria e de capi-
tal de risco a ofertas públicas iniciais. 

Com essas exclusivas vantagens competitivas, temos 
motivos de sobra para encarar com otimismo o 
futuro do Citigroup. De fato, com o contínuo cresci-
mento do GDP (Produto Nacional Bruto) em todo 
o mundo, as reformas de mercado nos países em 
desenvolvimento e o aumento do índice de comércio 
global, estamos testemunhando o nascimento de 
uma nova classe média. Estimamos que, durante os 
próximos cinco anos, surgirão cerca de 750 milhões 
de novos clientes potenciais – em sua grande maioria, 
de fora dos EUA –, o que constitui uma oportunidade 
sem igual para o setor de serviços financeiros e, em 
especial, para o Citigroup. 

Embora tenhamos uma gama completa de produtos 
e serviços a oferecer, a verdadeira força do Citigroup 
reside no fato de integrarmos esses produtos e serviços 
e de trabalharmos como uma só companhia em favor 
de nossos clientes. Tenho plena confiança de que esta-
mos fazendo todo o necessário para atingir tal meta.

NOSSAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
Temos cinco prioridades estratégicas estabelecidas para 
2006 e para os próximos anos:

 Expansão da Distribuição — A fim de penetrar 
novos mercados e aprofundar nossa presença nos atuais 
mercados em todo o mundo, estamos acelerando o 
ritmo de abertura de agências de varejo e de consumer 
finance; expandindo nossos negócios nos mercados de 
capital – incluindo nossas atividades de corretagem e 
nossa capacidade de comércio eletrônico; e aumen-
tando o número de private bankers nos EUA.  

 Troca de Conhecimento — Para administrar o 
Citigroup como uma única companhia, estamos 
efetuando uma melhor integração de nossos produtos 
e serviços. Isto nos permite aperfeiçoar o atendimento 
aos clientes mediante o fornecimento de soluções 
criteriosas e abrangentes. Ao mesmo tempo, o inter-
câmbio de especialização pode trazer à companhia o 
máximo em termos de valor: prova disso é a parceria 
entre nossos negócios Banamex e de cartões norte-
americanos. Aliando a experiência adquirida nos EUA 
em termos de conquistar o cliente e de atribuir preços 
à expertise do Banamex em termos de produtos e 
marketing, as atividades do Banamex no ramo de car-

tões de crédito geraram em 2005 aumentos da ordem 
de 50%, tanto em receita quanto em rendimento 
líquido.

 Investindo em Potencial Humano e Tecnologia 
— Um de nossos objetivos é contar com sistemas e 
padrões mais comuns no âmbito de todo o Citigroup, 
para que os clientes possam negociar conosco com 
maior facilidade, independentemente da divisão que os 
esteja atendendo ou da parte do mundo onde estejam 
realizando seus negócios. Queremos também atrair e 
desenvolver os melhores talentos. Por isso, continua- 
mos a dar ênfase ao treinamento de longo prazo e 
ao desenvolvimento de nosso funcionários, segundo 
estipulado em nosso Five Point Plan. Segundo pesquisa 
realizada pela Fortune nos EUA, continuamos como a 
segunda companhia melhor conceituada entre os estu-
dantes de MBA, oferecendo oportunidades inigualáveis 
para quem deseja uma carreira compensadora.

 Alocando Capital para Maximizar Retornos 
— Continuaremos a avaliar rigorosamente o uso que 
fazemos de capital, a fim de propiciar um retorno mais 
elevado e maiores oportunidades de crescimento. Por 
exemplo, no final de 2005, vendemos parte substancial 
de nossa participação na Nikko Cordial – uma empresa 
financeira japonesa – e aumentamos nosso investimento 
na Nikko Citigroup Ltd., o nosso empreendimento 
conjunto do setor de títulos e valores mobiliários.

 Cumprindo Nossas Responsabilidades 
Compartilhadas — A partir de 2006, continua- 
remos a promover nossas três Responsabilidades 
Compartilhadas como o alicerce essencial do cresci-
mento de nossa franquia. 

Acreditamos que devemos não só satisfazer, mas 
também exceder as expectativas de nossos clientes. A 
equipe do Citigroup está empenhada em descobrir 
soluções integradas para o cliente e em interligar nos-
sos segmentos, a fim de que toda a companhia trabalhe 
de forma uníssona. Para ajudar a garantir a concretiza-
ção dessa meta, prosseguimos em nossos esforços para 
fazer do Citigroup uma organização ágil e sagaz e para 
nos desprendermos ao máximo da burocracia.

RESPONSABILIDADE SOCIAL  
CORPORATIVA 
Este foi um ano de desastres naturais sem preceden-
tes – a devastação provocada pelo tsunami no final 
de 2004, o terremoto no sul da Ásia e os furacões 
nos EUA. Em resposta, o Citigroup, a Citigroup 
Foundation e nossos funcionários contribuíram com 
mais de US$30 milhões para os esforços de resgate 
e reconstrução de comunidades nas regiões afetadas 
– um compromisso do qual podemos nos orgulhar. 
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Também nos causa satisfação o fato de que 30 de 
nossos funcionários foram escolhidos para tomar parte 
de um programa de socorro em situações de desastre, 
patrocinado pela Cruz Vermelha Americana – o pri-
meiro desse tipo. Esses voluntários trabalharam durante 
duas semanas, por conta do Citigroup, para ajudar as 
vítimas do furacão Katrina. Orgulho-me de todos 
eles e dos muitos milhares de nossos funcionários que 
ofereceram seu tempo como voluntários. 

Também sinto grande orgulho pelo dedicado trabalho 
realizado por Sandy e por nossos funcionários em prol 
das vítimas do terremoto que abalou o sul da Ásia em 
outubro passado. O presidente dos EUA, George W. 
Bush, pediu a Sandy e a outros líderes empresariais do 
setor privado que liderassem uma campanha visando 
a estimular doações privadas para fins de resgate e 
reconstrução. Devido em parte aos esforços desses 
líderes, o setor privado levantou mais de US$100 
milhões em dinheiro e em serviços e mercadorias. 

E, finalmente, fomos uma vez mais indicados para 
compor os índices Dow Jones Sustainability World 
Index e FTSE4Good Index, que reconhecem as 
companhias que lideram no estabelecimento de 
padrões para o crescimento sustentável e que atingem 
desempenho superior em termos ambientais, sociais e 
econômicos.

NOSSA GENTE
Somos uma organização exigente, mas nossos fun-
cionários são tão talentosos que chegam até mesmo a 
exceder as nossas elevadas expectativas. Em 2005, exi-
gimos ainda um pouco mais deles: que se mantivessem 
concentrados em suas responsabilidades profissionais 
e, ao mesmo tempo, que moldassem a cultura do 
Citigroup por meio do Five Point Plan. Isso exigiu 
um enorme compromisso em termos de tempo e 
energia, mas nossos funcionários tiveram sucesso na 
construção de um sólido alicerce para nosso futuro 
crescimento, aproximando-nos sempre mais de nossa 
meta de nos tornarmos a mais respeitada companhia 
de serviços financeiros globais.

SANDy
Quero dizer algumas palavras sobre meu mentor, meu 
grande amigo e um homem cuja visão revolucionou 
o setor de serviços financeiros: Sandy Weill que, em 
abril deste ano, se aposentará como Chairman do 
Citigroup. 

Durante os últimos 20 anos, tive o privilégio e a sorte 
de trabalhar ao lado de Sandy – um dos mais destaca-
dos líderes empresariais do século 20. 

A visão de Sandy sempre foi franca e aberta: oferecer 
ao maior número de pessoas possível a oportunidade 
de participarem do fluxo econômico e, ao mesmo 
tempo, oferecer aos acionistas máximo valor em 
resposta à sua confiança. Sandy logrou êxito em tudo 
que se propôs realizar, com atos vigorosos, cons-
truindo a Travelers – empresa que, um dia, se uniria a 
outra grande firma, a Citicorp, para criar a instituição 
financeira mais bem sucedida do mundo: o Citigroup. 

Outros tentaram copiar o que Sandy construiu, mas 
ninguém sequer chegou perto. As realizações de Sandy 
terão seu próprio capítulo nos anais de nossa história.

Agora, devemos despedir-nos de nosso Chairman e 
ex-CEO. Sentiremos muita falta do seu extraordinário 
senso de oportunidade, da sua incessante busca de 
sucesso, da sua franqueza, da sua integridade e da sua 
preocupação com os colegas e com a comunidade 
global. Para nossa sorte, Sandy continuará a brindar-
nos com sua assistência, pelo que lhe somos todos 
imensamente gratos.

NOSSA EXPECTATIVA
Olhando para o futuro, nós mesmos avaliaremos 
nossa atuação, com base no progresso que obtivermos 
em compasso com nossas iniciativas estratégicas 
– incluindo as metas financeiras de longo prazo que 
expus durante nosso Dia do Investidor/Analista do 
Citigroup, em 16 de dezembro de 2005.

Sólidos retornos sobre o patrimônio – 18 a 20%;

Crescimento orgânico da receita, em nível médio a 
alto, de um só dígito, entendendo porém que tal meta 
pode ser afetada pela volatilidade dos mercados de 
capital; e 

Esperamos atingir um crescimento orgânico de rendi-
mentos que supere o crescimento orgânico da receita 
por meio de disciplina e de um gerenciamento eficaz 
de crédito. 

O impacto de quaisquer aquisições e recompras será 
de importância cada vez maior para a obtenção dessas 
metas. 

Em 2005, renovamos nosso foco sobre a companhia 
no que diz respeito às suas atividades essenciais, 
elaboramos um inequívoco conjunto de iniciativas 
estratégicas, reforçamos nossa cultura e criamos o 
alicerce para futuro crescimento. 

Em 2006, colocaremos em prática nossos planos de 
crescimento. 

 

Chuck Prince
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Em 18 de abril de 2006, vou aposentar-me do cargo de 
Chairman do Citigroup. 

Não é fácil dizer isto. O Citigroup e as companhias que lhe 
deram origem foram uma parte tão importante de minha vida 
nos últimos 46 anos que é difícil imaginar uma realidade dife-
rente. O Citigroup foi e sempre será como uma família para 
mim. 

Mas o momento é este. Sinto-me compensado ao observar o 
rumo que Chuck e sua equipe estão dando à nossa companhia. 
Afasto-me plenamente confiante de que nossos melhores dias 
ainda estão por vir e de que a nova liderança do Citigroup abraça 
uma trajetória que fará com que a companhia voe mais alto. 

A criação do Citigroup foi a obra máxima de minha carreira. 
Quando me perguntam qual foi o melhor aspecto de meu tra-
balho na área de serviços financeiros, invariavelmente respondo 
que as companhias que dirigi ajudaram a criar um padrão de 
vida melhor para milhões de pessoas em todo o mundo. E nós o 
fizemos com integridade, provendo acesso a recursos financeiros 
para que as pessoas pudessem realizar seus sonhos, para que as 
empresas e instituições pudessem crescer e para que as comunida-
des pudessem tornar-se sempre mais fortes. 

E nenhuma outra empresa fez isso tão bem. O Citigroup está 
presente em 100 países – em muitos, por mais de um século – 
oferecendo mais produtos e com um alcance mais abrangente do 
que qualquer outro concorrente, o que constitui um tributo aos 
milhares e milhares de funcionários que fizeram de nossa compa-
nhia a líder global do setor. Temos a mais sólida folha de balanço 
e a maior capacidade de lucros dentre toda a concorrência. 

Tive o privilégio de liderar esses homens e mulheres de talento. 
Juntos, testemunhamos algumas das transformações mais contun-
dentes do setor mas, em meio a elas, a constante foi o trabalho 
dedicado de nossos funcionários em prol de nossos clientes e 
acionistas – esses últimos, representando a própria base de nosso 
sucesso. 

Também tive o privilégio de trabalhar ao lado de uma Diretoria 
que considero não só a melhor do mundo, mas aquela que esta-
beleceu os padrões do setor financeiro em termos de governança 
e, em o fazendo, colocou o Citigroup em posição de conquistar 
um futuro duradouro e pleno de sucesso. 

Quero também relembrar meu bom amigo e companheiro, 
membro da Diretoria, Arthur Zankel, falecido no ano passado. 
Arthur foi um ser humano exemplar, um líder em todo o sentido 
da palavra e um homem generoso, que sempre acreditou em 
ajudar as pessoas por meio da educação. Sentimos sua falta, Arthur 
– mas, de muitas formas, você continuará sempre conosco. 

A jornada foi magnífica e – o que é muito importante – também 
divertida. Ao longo dos anos, tornei-me conhecido como “nego-
ciador” e realmente, em minha carreira, fiz muitos negócios dos 
quais me orgulho. Mas, pessoalmente, o maior negócio de minha 
vida ocorreu em junho de 1955, quando Joan Mosher tornou-se 
Joan Weill. Joan foi sempre minha maior amiga e confidente, 
tendo me apoiado durante os melhores e os piores momentos do 
caminho. Sei que, sem ela, não teria chegado onde estou hoje. 

Aposentar-me do Citigroup não significa que sairei de cena. 
Como muitos sabem, acredito profundamente na educação e 
continuarei a trabalhar em favor das instituições que dão aos 
jovens a oportunidade de desenvolver a mente e de preparar-se 
para contribuir para a sociedade. Além do trabalho de consultoria 
que farei para o Citigroup, continuarei com minhas atividades 
filantrópicas, incluindo a liderança das entidades Committee to 
Encourage Corporate Philanthropy, Carnegie Hall, Weill Cornell 
Medical College e National Academy Foundation. 

Ao relembrar minha carreira, sei que tive sorte em contar com 
tantas oportunidades que me permitiram fazer a diferença. Deixa-
me orgulhoso o fato de que os funcionário de tantas das unidades 
que dirigi tiveram uma carreira de sucesso, permitindo-lhes 
prover o sustento de suas famílias e atuar em suas comunidades. 
Conheci gente maravilhosa e fiz amizades eternas. O Citigroup 
será sempre parte integrante de minha família e Chuck pode 
contar com meu total apoio e confiança enquanto conduz a 
companhia rumo a um empolgante futuro. 

Meus amigos, lembrem-se de lutar sempre para atingir a exce-
lência e, à medida em que se aproximarem da realização de suas 
metas, lembrem-se de empurrá-las um pouquinho mais para a 
frente e observem só o que acontecerá. Vocês ficarão impressio-
nados com o quanto é realmente possível realizar. Meus melhores 
votos para todos. 

Prezados Acionistas,

“Quando penso no passado e em 

minha carreira, vejo o quanto fui 

afortunado por ter tido oportuni-

dades excelentes, que me permiti-

ram fazer a diferença. Orgulho-me 

do fato de que muitos funcionários 

das unidades que dirigi tiveram 

uma carreira de sucesso, permitin-

do-lhes prover o sustento de suas 

famílias e atuar em suas comuni-

dades.”

SANDy WEILL
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Acredito que a economia global está atravessando um período de 
transformação de proporções históricas, provocado pelo intenso 
desenvolvimento tecnológico e a adoção rápida e geograficamente 
abrangente dessa tecnologia, pela integração global no que diz 
respeito ao comércio e aos mercados de capital e pelo movimento 
quase que universal rumo a uma economia baseada em mercados. 
Isso enseja grandes oportunidades para a economia global, mas os 
desafios também são igualmente grandes. 

Será o grau de acerto ou desacerto com que os sistemas políticos 
das principais regiões da economia global abordarão esses desafios 
a determinar se vamos concretizar esse potencial ou se, por outro 
lado, teremos de enfrentar sérias dificuldades. Essa conjuntura de 
oportunidades e desafios, aliada aos diversos fatores que a susten-
tam, apresenta enorme complexidade e incerteza para a tomada de 
decisão de empresas, investidores e legisladores. 

E não existe uma resposta definida – somente situações possíveis e 
considerações sobre probabilidades. Além disso, tal complexidade é 
intensificada em virtude de ser impossível prever o momento de 
ocorrência de todas as possíveis situações. 

Uma provável conseqüência de toda essa transformação será o 
constante fluxo de uma relativa importância econômica regional 
voltado à China, à Índia e a muitas das outras nações da Ásia em 
que o mercado vem emergindo. Claramente, esses países têm seus 
grandes desafios próprios – incluindo, significativamente, a redução 
do envolvimento do governo nas decisões econômicas – porém os 
seus sistemas políticos progrediram enormemente no sentido de 
fazer face a tais desafios, o que constitui um bom presságio para o 
futuro. 

Os países desenvolvidos do mundo, bem como outras nações em 
que o mercado vem emergindo, enfrentam seus desafios próprios, 
incluindo reduzir a rigidez estrutural e das barreiras ao comércio; 
concretizar com eficiência o compartilhamento abrangente no 
crescimento econômico – ao invés de apenas participar dele, de 
forma freqüentemente tão limitada, o que prejudica o apoio à 
economia baseada em mercados e à liberalização do comércio; 
proteger o meio ambiente como necessidade econômica impera-
tiva; e fazer face a desequilíbrios financeiros e a um contingente de 
trabalho que vai envelhecendo. 

Por ser esta a maior instituição financeira do mundo e também 
uma instituição verdadeiramente internacional em 100 países, 
os funcionários do Citigroup lutam diariamente com isso. Por 
exemplo: quais são as implicações dos enormes fluxos de petro-
dólares gerados pelos atuais preços do petróleo; que efeitos os 
desequilíbrios do comércio global e os desequilíbrios fiscais norte-
americanos intermediários e de prazo mais longo poderiam ter, 
no decurso do tempo, sobre as taxas de juros e as taxas de câmbio 
em todo o mundo; onde, provavelmente, ocorrerá o maior índice 
de crescimento na economia global e onde esse índice será o mais 
lento; e muito mais. 

Sandy Weill, nosso Chairman que está se aposentando, uniu o 
Citicorp e a Travelers – duas companhias dotadas de longo e 
destacado histórico – para formar uma instituição de aptidões e 
qualidades especiais. Essas qualidades incluem um balanço imen-
samente sólido, uma vasta presença global, uma enorme gama de 
produtos que podem ser reunidos para satisfazer as mais diversas 
necessidades dos clientes e, acima de tudo, um contingente de 
trabalho extremamente talentoso, capaz de aproveitar toda essa 
capacidade para desenvolver soluções para os clientes. 

Chuck Prince, nosso CEO, enunciou uma estratégia que visa tanto 
um foco dinâmico sobre as regiões desenvolvidas do mundo que, 
a despeito de sua relativa maturidade, ainda oferecem grandes 
oportunidades para o Citigroup – Europa, Japão e Estados Unidos 
– quanto continuar a capitalizar nosso longo envolvimento em 
diversos países nos quais o mercado vem emergindo. As virtudes 
do Citigroup podem oferecer muito aos seus clientes em termos 
de valor agregado, à sua gente talentosa em termos de realização de 
seu potencial e a seus donos. 

Na vida, nada é garantido mas, como um de meus colegas afirmou, 
talvez nenhuma outra instituição financeira do mundo possua uma 
mão de cartas tão boa na qual apostar e o Citigroup conta com a 
liderança, a estratégia e o material humano ideais para vencer.

Prezados Acionistas,

“Na vida, nada é garantido. 

Mas, como um de meus cole-

gas afirmou, talvez nenhuma 

outra instituição financeira do 

mundo possua uma mão de 

cartas tão boa na qual apostar 

e o Citigroup conta com a lide-

rança, a estratégia e o material 

humano ideais para vencer.”

ROBERT RuBIN



londel davis, CLIENTE DO CITIBANK DOS EuA há 30 ANOS 

A Mais Ampla Distribuição 
“Faço muitas viagens, tanto dentro dos EUA quanto no exterior, 

e uma das coisas que mais me agradam sobre o Citi é saber que 

posso realizar minhas operações bancárias praticamente em 

qualquer parte, – não importa o tipo de operação, não importa 

em que momento seja. A companhia está presente em tantas par-

tes! E os seus funcionários também são fantásticos.” 
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Algumas das questões com que nosso 
segmento se deparou no ano passado 
foram o aumento no número de decla-
rações de falência antes da promulgação 
da nova lei norte-americana e o impacto 
causado pelo Furacão Katrina – dois fatos 
que afetaram nossos resultados financeiros. 
Não obstante, produzimos um rendi-
mento líquido de US$10,9 bilhões sobre 
uma receita de US$48,2 bilhões. 

Seja ajudando um cliente do CitiGold® 
a fazer investimentos em Moscou, uma 
pequena empresa a obter um empréstimo 
em Hong Kong, um mutuário a usar o 
CitiFinancial para obter o seu primeiro 
empréstimo para comprar uma moto na 
Índia ou novos imigrantes a abrirem a 
sua  primeira conta corrente em Nova 
York, nossas unidades oferecem mais aos 
consumidores de todo o mundo do que 
qualquer outra instituição financeira. 

Dentre outras inovações lançadas em 
2005, introduzimos o produto de débito 
PayPass nos EUA, o primeiro programa 
de cartões com recompensa no Egito, 
a realização de operações bancárias via 
telefone celular na Austrália e guichês 
de transações CitiFinancial em postos de 
correio por toda a Romênia.

FOCANDO NOSSOS CLIENTES  
2005 foi um ano de transição, no qual 
fizemos grandes mudanças estruturais e 
administrativas. Reorganizamos nossas 
unidades de acordo com as faixas de 
clientes para capitalizar as diferentes 
oportunidades oferecidas pelos mercados 
de consumo varejista. 

Nossa divisão U.S. Consumer tem 
a seguinte organização: U.S. Retail 
Distribution, composta de nossas divi-
sões de consumer baseadas em agências 
e Primerica Financial Services; U.S. 
Consumer Lending, que inclui nossos 
negócios de hipotecas, empréstimos para 
compra de automóvel e empréstimos a 
estudantes; U.S. Cards; e U.S. Commercial 
Business. Essa nova estrutura nos permite 
melhor integrar produtos e serviços para 
que atendam às necessidades de nossos 
clientes e nos permitam aprofundar nosso 
relacionamento com eles. 

ABRANGÊNCIA DE PRODuTOS
Em nossos negócios de cartões, U.S. Cards 
oferece produtos e serviços que nos tor-
nam o maior emissor de cartões em todo 
o mundo. 

Dentre as muitas iniciativas que toma-
mos em 2005, está o lançamento do 
SimplicitySM Card nos EUA, em resposta 
à aversão do cliente por juros de mora e 
a seu desejo de contar com um serviço 
rápido, ao vivo e com atendimento indi-
vidual; um Platinum Card em Cingapura 

que oferece aos Portadores de Cartão 
inúmeras opções em termos de seguro; e 
o Citi Ultima Card, na Rússia, concebido 
para satisfazer as necessidades do crescente 
número de pessoas de posses naquele país. 

Também ampliamos o alcance dos produ-
tos já existentes. Expandimos nossas ofertas 
CitiGold para pessoas de posses mediante 
o lançamento do produto na Espanha, 
da abertura de um CitiGold Center em 
Hong Kong e da introdução do CitiGold 
Member Rewards na Indonésia. Nos 
EUA, o CitiGold vem conquistando maior 
número de clientes em ritmo mais acele-
rado do que em muitos anos. 

Ainda em 2005, U.S. Cards anunciou que, 
pela primeira vez, emitirá produtos Citi 
na rede American Express Network. Os 
cartões Citi American Express serão acei-
tos em milhões de estabelecimentos e em 
mais de 1.700 postos American Express 
Travel Services (serviços de viagem). 

Nosso consumer business (atividades 
voltadas ao consumidor) foca não somente 
pessoas de posses, mas abrange também 
um amplo espectro econômico. Em 2005, 
o CitiFinancial lançou um produto de 
empréstimo com garantia de imóveis 
em diversos mercados, incluindo Hong 
Kong e Polônia onde, historicamente, não 
havia oferta desse tipo de empréstimo. O 
empréstimo dá aos mutuários que enfren-
taram recusa no mercado de habitação a 
oportunidade de possuir casa própria.  

A despeito de alguns desafios em 2005, o Global Consumer Group permanece 

como líder do setor de serviços financeiros. Com sua dimensão e alcance geo-

gráfico inigualáveis, produtos e serviços inovadores e a marca mais preciosa 

do setor, nosso ramo de atividades voltadas ao consumidor está em posição de 

expandir-se na América do Norte e em todo o mundo. 

Global Consumer Group
Proprietários de Imóveis   ...Pequenas Empresas...Estudantes de Faculdade...
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EXPANDINDO NOSSO ALCANCE 
Da mesma forma, a crescente rede de 
agências do CitiFinancial e do Citibank 
está ajudando milhões de consumidores a 
concretizarem suas metas financeiras e a 
realizarem seus sonhos. 

Consideremos a América do Sul: no 
Brasil, em 2005, nosso retail bank (banco 
de varejo) expandiu-se, chegando a 60 
agências e 230 mil clientes. Na Colômbia, 
aumentamos em 50% o número de 
agências e caixas automáticos. E, no Peru, 
abrimos mais nove agências e lançamos 
diversos produtos essenciais – incluindo 
empréstimos pessoais, contas de varejo e 
capacidade online. 

Nos EUA, também concretizamos a 
aquisição do First American Bank do 
Texas, acrescentando 106 agências em 
um de nossos principais mercados norte-
americanos. 

Esperamos expandir significativamente a 
presença do Citibank e do CitiFinancial 
em 2006, abrindo centenas de agências 
em âmbito global. Estamos trabalhando 
para aumentar a nossa rede de agências de 
retail bank substancialmente no Brasil, na 
Turquia e na Rússia, dentre outros países. 
Também está em nossos planos expandir a 
presença de nossas agências de consumer 
finance nos seguintes países, dentre outros: 
México, Polônia, Índia, Espanha, Coréia. 

ALICERCE PARA O 
CRESCIMENTO

Um dos legados mais preciosos de nossos 
quase 200 anos de atuação no setor ban-
cário é o alicerce para crescimento que 
construímos para fazer face aos próximos 
200: uma rede mundial de 7.919 agências 
e de escritórios de consumer finance 
(inclui as máquinas de empréstimo auto-
matizado no Japão), atendendo milhões 
de clientes em 50 países. 

Uma de nossas prioridades a partir de 
2006 é capitalizar essa plataforma exclu-
siva, com dois objetivos: conquistar novos 
clientes e aprofundar o relacionamento 
com os já existentes. Possuímos o alcance, 
os produtos e os serviços necessários 
para ter êxito em ambos. E o que é mais 
importante: possuímos também a per-
cepção necessária para descobrir formas 
inovadoras de servir nossos clientes e de 
prestar esses serviços de forma primorosa 
– como bem demonstram as ofertas 
inéditas Citi Identity Theft Solutions, 
ThankYou Network e Citibank® Global 
Transfers.

COMPARTILhANDO NOSSA 
EXPERTISE COM O MuNDO 
O Citigroup é uma das mais experientes 
companhias de serviços financeiros do 
mundo e nossa presença global nos 
permite compartilhar conhecimento 
entre fronteiras. Em razão de nossa 
insuperada experiência na administração 
de risco e decisões, estamos aptos a 
conceder empréstimos e a abrir contas 
para o consumidor em qualquer mercado. 
Poucas companhias possuem vantagens 
tão importantes quanto o Citigroup para 
penetrar mercados como, por exemplo, 
Índia, Polônia ou Brasil, e para conceder 
crédito, abrir contas correntes ou emitir 
cartões.

Small Businesses...College Students...Retirees...Homeowners...Small Businesses...College Students...Retirees...Homeowners...Small Businesses...College Students...Retirees...



“Recebo um serviço de primeira 
qualidade do meu Executivo CitiGold 
pessoal, que me ajudou a criar uma 
carteira bem equilibrada, que propicia 
elevado retorno sobre as três diferen-
tes unidades monetárias que coloquei 
em depósitos a termo, em depósitos 
vinculados ao mercado e em fun-
dos mútuos. Em minhas freqüentes 
viagens, uso sempre o CitiPhone, o 
Citibank Online e o acesso gratuito 
a salas de aeroportos oferecido pelo 
CitiGold. Considerando-se tudo isso, 
o CitiGold é a melhor opção existente 
no mercado russo no momento.” 

Na China, concretizamos no ano passado 
um empreendimento conjunto com o 
Shanghai Pudong Development Bank 
para o lançamento de um novo cartão de 
crédito. Exportando a tecnologia de nossa 
U.S. Cards para a China, pudemos emitir 
lá o primeiro cartão em duas moedas.

TORNANDO MELhORES  
AS COMuNIDADES
Tornar melhores as comunidades é uma 
de nossas metas e responsabilidades 
primordiais. «Em 2005 – segundo ano de 
nosso compromisso de US$200 milhões 
com a Educação Financeira, ao longo de 
um período de 10 anos – nosso empenho 
em termos de Educação Financeira e 
investimento comunitário foi novamente 
de grande impacto. 

De nossa Reunião de Cúpula sobre 
Educação Financeira na Malásia ao 
Programa de Educação Econômica “My 
Finances” na Polônia, dedicamos tempo 
e recursos à melhoria do conhecimento 
financeiro em âmbito global. 

Além disso, o Citibank Community 
Development concretizou no ano passado 
quase US$2,5 bilhões em empréstimos, 
ajudando a criar mais 10 mil novas e 
econômicas unidades habitacionais para 
famílias de renda baixa a moderada. 

O consumer business do Citigroup é 
uma franquia de classe mundial, criada 
para propiciar lucro em qualquer cenário 
econômico.  Se continuarmos a concen-
trar nossa atenção no cliente, a levar nossa 
vasta experiência a novos mercados e a 
oferecer soluções inovadoras para atender 
às necessidades do cliente, nosso cresci-
mento não conhecerá limites.

  

Tamara shokareva, CLIENTE DO CITIGOLD, RÚSSIA
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sTephen schwarzman, ChAIRMAN E CEO, ThE BLACKSTONE GROuP, EuA

A Marca Mais Preciosa

“Sabemos que o Citigroup tomará sempre a decisão acertada 

para nós, seja para ganhar uma negociação, para empregar seu  

balanço e seus ativos ou para alertar-nos quando achar que existe 

uma maneira melhor de fazermos as coisas. Quando vamos à luta 

para vencer um negócio, sentimo-nos confiantes por ter o Citigroup 

do nosso lado.” 
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Empresas...Investidores Institucionais...Governos...Empresas

As virtudes mais características do Corporate and Investment Banking são a 

intensidade e a duração do relacionamento com o cliente e a capacidade de 

tirar proveito de nossa profunda presença local em 100 países para oferecer 

soluções inovadores à nossa clientela mundial. 

Em 2005, fornecemos ao cliente consul-
toria estratégica, novas idéias e o tipo de 
soluções e capacidade exclusiva que, uma 
vez mais, comprovaram que podemos ter 
êxito em transações difíceis em qualquer 
parte do mundo. 

Em relação ao ano, tivemos ganhos de 
US$6,9 bilhões em rendimento líquido 
sobre uma receita de quase US$24 bilhões. 

A SOLIDEZ DA FRANQuIA 
Em 2005, adquirimos grande impulso 
em Mercados de Capital e Operações 
Bancárias. Pela primeira vez, conquistamos 
o primeiro lugar como Global Underwriter 
of Equity and Equity-Linked Securities 
(Subscritor Global de Ações e de Títulos e 
Valores Mobiliários Vinculados a Ações), o 
que destaca nosso compromisso de alavan-
car nossa expertise em consultoria e nossa 
capacidade no que se refere a distribuição 
acionária global. E encerramos o ano 
ocupando o segundo lugar como consultor 
sobre transações M&A (fusões e aquisições) 
realizadas mundialmente. 

A equipe de nosso Global Transaction 
Services encerrou o ano como um dos 
segmentos do Citigroup que apresenta-
ram maior crescimento. Pelo sétimo ano 
consecutivo, recebemos da Euromoney o 
título de Best Bank for Cash Management 
e lançamos diversos produtos – incluindo 
TreasuryVisionSM e Asset Manager 
Solutions for Separately Managed Accounts 
– que foram reconhecidos pela The Banker 
como “Solução do Ano na Área de Back 
Office”. 

Tendo realizado negociações para maior 
número de clientes, em maior número de 
países e em maior diversidade de moedas 
do que qualquer de nossos concorrentes, 

nossa divisão de Fixed Income manteve 
sua posição de maior subscritora de bônus 
do mundo. Nossa equipe de Equities teve 
um desempenho excepcional no ano, com 
melhoria da participação de mercado e da 
classificação de clientes em praticamente 
todos os ramos de atividade. 

De fato, nossa divisão Emerging Markets 
Sales and Trading, cujos pregões na Bolsa 
já estão estabelecidos em cerca de 70 países 
nos quais o mercado vem emergindo, 
teve mais um ano de sólido desempenho, 
com um aumento de volume da ordem 
de 23% em Client Foreign Exchange and 
Derivatives (Câmbio Exterior e Derivativos 
de Clientes). 

Pelo 17º trimestre consecutivo, ficamos em 
primeiro lugar como Global Underwriter 
of Debt and Equity (Subscritor Global de 
Dívidas e Ações) e continuamos a merecer 
a confiança do cliente em relação à nossa 
disposição e capacidade de empregar capital 
e oferecer liquidez. Além disso, expandimos 
de modo significativo nossa capacidade de 
comércio eletrônico nos EUA e, mediante 
a alavancagem de tecnologia que conquis-
tamos com nossas aquisições da Knight 
Trading e da Lava, praticamente triplicamos 
o número de clientes que realizam suas 
negociações por meio de nossa plataforma 
eletrônica. 

Também nos orgulhamos de ter sido 
incluídos em primeiro lugar ou nos pri-
meiros lugares em praticamente todas as 
formas de classificação usadas para avaliar 
as companhias de serviços financeiros. De 
fato, em razão da consultoria e dos serviços 
que prestamos, ocupamos o primeiro lugar 
em 14 das 25 categorias “League Table” 
– número superior ao obtido por qualquer 
outra companhia. Independentemente de 

produtos, quando avaliados frente à con-
corrência local ou à concorrência global, 
somos invariavelmente reconhecidos como 
um líder do setor. Isto representa uma 
poderosa constatação de nossa expertise, 
do valor que oferecemos e da qualidade 
de nossa gente – coisa que nenhuma outra 
companhia de serviços financeiros pode 
reivindicar.

TROCA DE EXPERIÊNCIA
Um fator essencial no atendimento às 
exigências do cliente é o fato de forne-
cermos soluções integradas mediante a 
formação de equipes provenientes de toda 
a companhia e de toda parte do mundo. 
Já demonstramos tal solidez em nossa 
atuação como consultores, agentes finan-
ceiros e investidores quando da aquisição 
da Viterra AG pela Deutsche Annington 
Immobilien GmbH, no valor de US$12,8 
bilhões.  Essa foi a maior transação de 
bens imóveis e de investimento acionário 
privado jamais realizada na Alemanha, que 
contou com a atuação de equipes forma-
das por membros das divisões de Fixed 
Income, Investment Banking e Citigroup 
Alternative Investments. 

“A capacidade do Citigroup de trabalhar 
conosco em todos os níveis da estrutura 
de capital, principalmente considerando-
se o vulto dessa transação, permitiu-nos 
concretizar o negócio frente a uma feroz 
concorrência”, afirmou Guy Hands, 
CEO da Terra Firma Capital Partners. 

Quando a PepsiCo precisou de um 
sistema bancário dotado de visibilidade 
global, capaz de otimizar seus investimen-
tos, a empresa se aliou ao Citigroup para 
desenvolver a TreasuryVisionSM – uma 
poderosa ferramenta usada via internet 
– que permite a visualização, em tempo 

Corporate and Investment Banking



“Esperamos muito do Citigroup, 

em razão de sua presença glo-

bal. Confiamos na experiência do 

Citigroup e na consultoria que nos 

presta. É meu desejo ver esse rela-

cionamento, que já perdura há 100 

anos, prolongar-se por outros 100.”

wolfgang h. reichenberger

VICE-PRESIDENTE EXECuTIVO, FINANCE 
NESTLÉ S.A., SuÍÇA

real, da situação internacional em termos 
de saldos, posições de caixa, investimentos 
e empréstimos.

“TreasuryVisionSM é uma ferramenta 
absolutamente revolucionária”, disse 
Lionel L. Nowell III, Vice-Presidente 
Sênior e Tesoureiro da PepsiCo,  “que 
nos permite iniciar novos serviços e não 
somente escolher dentre os que estão 
disponíveis – oferecendo-nos uma vanta-
gem realmente competitiva.” 

Em agosto, a China National Petroleum 
Company (CNPC) anunciou a maior 
transação M&A internacional jamais rea-
lizada por uma empresa chinesa, quando 
da sua aquisição da PetroKazakhstan. A 
empresa enfrentou uma complexa série 
de desafios, como o aumento dos preços 
do petróleo, a concorrência acirrada e 
as recentes tentativas – fracassadas – por 
parte de outras empresas chinesas com 
vistas à realização de aquisições no 
exterior. Trabalhando ao lado de equipes 
formadas por membros das divisões de 
M&A, Energy e Fixed Income, e com a 
cobertura de banqueiros de Hong Kong, 
China, Londres, Nova York e Canadá, a 
CNPC realizou sua meta e concretizou 
a transação, no valor de US$4,18 bilhões, 
em apenas quatro meses.

ALCANCE GLOBAL

Quando precisou de um bookrunner 
que gozasse de posição de liderança e 
contasse com talentos locais provenientes 
dos mercados de toda a América Latina, 
a Ternium – uma empresa global de 
produção e manufatura de aço – escolheu 
o Citigroup para financiar a sua oferta 
de aquisição de 99,3% das ações da 
Hylsamex S.A. de C.V.  A negociação, 
no valor de US$1,38 bilhão, foi o maior 
financiamento de dívida empresarial 
jamais estruturado na Argentina – finan-
ciamento esse realizado em nível de 
empresa controladora – diversificando o 
risco referente a instalações ao longo de 
três países e oferecendo aos investidores 
sólidas oportunidades de investimento. 

“O alcance global do Citigroup fez dele 
o parceiro ideal para essa transação”, afir-
mou Daniel Novegil, CEO da Ternium. 

 Após sofrer a fúria de tormentas de 
grandes proporções, as estradas que levam 
a Port Fourchon, Louisiana (importante 
porto de petróleo e gás, que abastece 
até 18% da demanda norte-americana) 
encontram-se, via de regra, intransitáveis.  
Os furacões Katrina e Rita provocaram 
grande destruição no porto e nas estradas 
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adjacentes, com profundo impacto sobre 
a economia dos EUA, uma vez que os 
preços da energia elétrica dispararam. 
A equipe U.S. Municipals do Citigroup, 
líder do setor, trabalhou em contato com 
órgãos do governo local, companhias 
de eletricidade, agências de classificação, 
seguradores de bônus municipais e 
investidores para financiar o projeto de 
substituição e reparo da infra-estrutura 
básica do porto, avaliado em US$240 
milhões. 

“A parceria com o Citigroup permitiu-
nos um nível de despreocupação não 
proporcionado por nenhuma outra com-
panhia”, comentou Ted Falgout, Diretor 
do Porto. 

Em 2005, criamos uma parceria com o 
World Food Program (WFP) – o braço 
das Nações Unidas dedicado a esforços 
de resgate em situações de desastre – para 
intensificar nossa presença global, nossos 
relacionamentos locais e nossa capacidade 
de responder com rapidez em situações 
de emergência para ajudar o WFP de 
forma contínua. Essa parceria se baseia 
na assistência que demos ao WFP por 
ocasião do tsunami de 2004, quando aju-
damos a entidade a estabelecer sua base 
de operações em Bangcoc. 

DISTRIBuIÇÃO EM EXPANSÃO
Nos EUA, estabelecemos o National 
Corporate Bank e o National Investment 
Bank para atender a uma gama mais 
abrangente de clientes corporativos. 
Adquirimos a Unisen para expandir nossas 
atividades de serviços de administração e 
transferência de fundos e recebemos da 
Lazard Asset Management a incumbência 
de administrar uma Separately Managed 
Account – maior tarefa terceirizada 
jamais contratada por essa empresa. Nosso 
compromisso com uma administração de 
qualidade tornou-se evidente na Malásia, 

onde nossa divisão de Trade Services 
ensejou que o Citigroup se tornasse a 
primeira instituição financeira a conquistar 
o prestigioso prêmio Prime Minister’s 
Quality Award. 

Para melhor servir nossos clientes, rea-
lizamos investimentos estratégicos com 
relação a participações de controle mino-
ritário nas Bolsas de Valores de Filadélfia 
e Boston. Aprimoramos a capacidade 
tecnológica de nosso mercado acionário 
adquirindo uma rede de comunicações 
eletrônicas a fim de aumentar a flexi-
bilidade de execução, de prover pools 
alternativos de liquidez e de contribuir 
para a eficiência geral do mercado. E, com 
a evolução dos produtos de renda fixa, 
reposicionamos Structured Corporate 
Finance e integramos nossas equipes de 
Loans e Leveraged Finance. 

Nosso novo centro de comércio de 
mercadorias, situado em Houston, Texas 
– que trabalha com equipes em Londres, 
Nova York e Cingapura – oferece soluções 
criativas aos clientes que negociam com 
gás natural, petróleo bruto, metais e ener-
gia elétrica. E, na Índia, nossos negócios 
acionários experimentaram significativa 
expansão. 

NOSSA GENTE
Durante todo o ano de 2005, focamos 
nossa atenção em recursos humanos, tendo 
contratado diversos bankers experientes, 
reconhecidamente líderes, e propiciando 
desenvolvimento adicional de carreira 
para os funcionários já existentes. Temos 
imenso orgulho de nossa gente e de seu 
compromisso com o desenvolvimento 
das melhores idéias, do trabalho da mais 
elevada qualidade que realizam e do seu 
constante empenho no sentido de atuar 
de acordo com os interesses de nossos 
clientes.

15 | Citigroup 2005

Governments...Corporations...Institutional Investors...Governments Governments...Corporations...Institutional Investors...Governments



sTeven moore, CLIENTE DO SMITh BARNEy, EuA

Escala e Eficiência Insuperáveis
“Na qualidade de empresário, minha paixão é promover a expan-

são de empresas iniciantes da área de alta tecnologia (high-tech) e 

levar novas tecnologias ao mercado. Esses são os riscos que gosto de 

enfrentar. Mas quando se trata da administração de meu dinheiro, 

sou extremamente averso ao risco e só me sinto tranqüilo se souber 

que minha carteira está sendo administrada por alguns dos maiores 

talentos do setor, que podem ser encontrados no Smith Barney e 

numa instituição da dimensão e da escala do Citigroup.” 
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Global Wealth Management provou que, aliando-se as virtudes exclusivas,  
a escala e a experiência de nossas companhia, podemos oferecer a  
liderança intelectual que nossos clientes exigem para que administremos  
a sua fortuna e lidemos com a necessidade de pesquisas para efetuar  
seus investimentos.

No ano que se seguiu à formação do 
Global Wealth Management – que 
compreende Citigroup Smith Barney, 
The Citigroup Private Bank e Citigroup 
Investment Research – o valor de reunir 
essas empresas tornou-se ainda mais evi-
dente. 

A combinação de Smith Barney e The 
Private Bank criou uma das maiores 
empresas de wealth management do 
mundo, que conta com mais de 14 mil 
consultores financeiros e bankers privados, 
e com U$1,4 trilhão em ativos de clientes. 
Citigroup Investment Research é uma das 
maiores firmas de pesquisas em Wall Street, 
com mais de 300 analistas de pesquisas que 
realizam estudos objetivos e inovadores 
para clientes institucionais e individuais, 
em âmbito global. 

Em 2005, tivemos um ganho de US$1,2 
bilhão sobre uma receita de US$8,7 
bilhões. 

Isoladamente, a dimensão ou a capa-
cidade de pesquisa do Global Wealth 
Management não o definem;  é a conju-
gação desses dois atributos que o distingue, 
dotando-o de uma capacidade única de 
oferecer a visão, a consultoria e as soluções 
de que nossos clientes precisam para con-
cretizar suas metas financeiras.

ADVOCACy PARA CLIENTES 
No âmago da estratégia do Global Wealth 
Management, está a advocacy para clientes. 
Nossa meta não é simplesmente vender 
produtos de investimento a nossos clientes, 
mas sim ajudá-los a navegar a complexa e 
sempre mutável gama de opções e admi-
nistrar com êxito a sua vida financeira. 

A venda em 2005 da divisão de Asset 
Management à Legg Mason em troca da 
divisão de Wealth Management da Legg 
Mason constitui um exemplo contundente 
do grau de nosso compromisso com rela-
ção a esse princípio. A negociação marcou 
um ponto de transição para o setor de 
wealth management: com a venda de nossa 
divisão interna de asset management, eli-
minamos conflitos possíveis ou percebidos 
e reafirmamos nosso compromisso com 
o oferecimento das melhores soluções de 
wealth management ao cliente. 

Corroborando nosso compromisso com a 
advocacy para clientes, introduzimos em 
2005 o programa Smith Barney Advisor, 
que ajuda o cliente a administrar suas 
contas segundo as diretrizes de alocação de 
ativos desenvolvidas em consultoria com 
o próprio Consultor Financeiro do Smith 
Barney. Nesse modelo, a única tarefa do 
consultor financeiro é oferecer ao cliente 
aconselhamento adequado sobre investi-

mentos – e, mais importante, cobrando do 
cliente uma taxa com base no porte da 
conta e não no volume de transações. 

A resposta de nossos clientes foi avassala-
dora. Em apenas sete meses, os ativos de 
clientes no Smith Barney Advisor atingi-
ram mais de US$3,5 bilhões. Continuamos 
a observar a nítida preferência do 
investidor por outros serviços realizados 
com base em taxas, fazendo com que a 
receita proveniente de taxas alcançasse um 
aumento histórico em 2005, respondendo 
por cerca de 50% do total da receita. 

O Citigroup Private Bank (CPB) também 
foca a advocacy para clientes, oferecendo 
capital intelectual e financeiro a alguns 
dos empresários e famílias mais influentes 
do mundo. Visando a ajudar esses clientes 
na concretização de suas metas financeiras 
e empresariais, o CPB criou equipes de 
especialistas financeiros – lideradas por 
bankers privados que trabalham junto 
a outros peritos provenientes de todo o 
Citigroup – para focar os requisitos exclu-
sivos de diversos setores de wealth, tais 
como firmas de advocacia, incorporadoras 
de imóveis, patrocinadores financeiros e 
empresários.

Global Wealth Management
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 Por exemplo, o CPB desenvolveu uma 
abordagem especializada para atender os 
clientes cuja fortuna (wealth) está ligada a 
bens imóveis. Esses clientes se beneficiam 
de nossa experiência em financiamento 
imobiliário, de nossas modernas técnicas 
de alocação de ativos e das estratégias de 
controle de risco voltadas especificamente 
a carteiras compostas por fortunas con-
centradas em bens imobiliários. Outra 
especialização desse tipo, dirigida espe-
cialmente a advogados e suas necessidades 
exclusivas, já existe no CPB há mais de 30 
anos similar. 

Apesar de o enfoque do CPB com relação 
ao atendimento ao cliente diferenciar-se 
entre as diversas fontes de riqueza, os 
clientes de elevado patrimônio do Global 
Wealth Management podem beneficiar-
se de uma série de oportunidades e 
serviços inovadores e exclusivos, como, 
por exemplo: Tailored Group, que oferece 
serviços de administração de carteiras alta-
mente personalizado e otimizado; Global 
Hedge Strategies, um empreendimento 
conjunto com a Pacific Alternative Asset 
Management Company, que oferece car-
teiras personalizadas em fundos de hedge; 
e nossa sólida plataforma global de custó-
dias, que promove ainda mais a presença 
global do Citigroup e oferece serviços 
integrados de custódia e relatórios em 30 
países e em 20 diferentes moedas. 

LIDERANÇA INTELECTuAL
Em 2005, o Global Wealth Management 
também continuou a expandir sua base 
de capital intelectual. Mediante a alavan-
cagem de escala e de recursos no âmbito 
de todo o Citigroup e também de nosso 
setor, pudemos investir mais nas empresas 
e aperfeiçoar nosso desempenho junto ao 
cliente e aos acionistas. 

Um exemplo disso é o constante cres-
cimento de nossa capacidade global em 
termos de pesquisas de investimento. Já 
estabelecida como uma das mais sólidas 
do setor, a companhia possui hoje mais 
de 300 analistas e estrategistas, cobrindo 
ações de cerca de 2.800 empresas 
globalmente, as quais, coletivamente, 
representam cerca de 90 por cento da 
capitalização de mercado dos principais 
índices globais. 

O ano também nos trouxe uma mudança 
de razão social: o Smith Barney Global 
Equity Research passou a chamar-se 
Citigroup Investment Research (CIR). 
A mudança visa a destacar a reputação e 
a solidez da marca global do Citigroup, 
além de refletir o crescimento da car-
teira de negócios da equipe – de forma 
semelhante ao acréscimo do Corporate 
Bond Research, que anteriormente resi-
dia em nossa divisão de Corporate and 
Investment Banking business. 

Em 2005, estabelecemos uma função de 
investimentos no âmbito de todo o setor, 
a qual desenvolve uma perspectiva con-
solidada sobre a economia, os mercados e 
a alocação de ativos, para depois trabalhar 
ao lado de nossos profissionais no campo 
a fim de transformar aquela perspectiva 
em soluções eficazes para o cliente. 
Tal perspectiva é conduzida por líderes 
reconhecidos dentro do Citigroup e no 
âmbito de Wall Street, sendo elemento 
fundamental do modelo do serviço de 
advocacy que oferecemos aos clientes. 
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“O provedor de wealth management que busco é o que ofere-

ce um private banking holístico, com um toque de investment 

banking. A fortuna pessoal está ligada aos seus interesses  

profissionais. O Citigroup compreende isso muito bem.”

Em 2005, introduzimos a Whole Net 
Worth, uma estrutura de alocação de 
ativos que incorpora todas as classes de 
ativos – incluindo os alternativos, tais 
como fundos de hedge, patrimônio 
privado e bens imóveis – de inúmeros 
clientes nos EUA. O modelo foi sendo 
aperfeiçoado no decorrer do ano, com 
a finalidade de torná-lo mais útil para 
nossos clientes de todo o mundo. 

Também investimos significativamente 
na promoção da liderança intelectual 
entre nossa gente mediante a expansão de 
nosso desenvolvimento profissional e de 
nossos programas de credenciamento, em 
todas as nossas divisões. 

EXPANDINDO NOSSO ALCANCE, 
APROFuNDANDO NOSSOS  
RELACIONAMENTOS
Em 2006, além de desenvolver ainda 
mais essas iniciativas, aumentaremos 
nosso foco sobre os mercados de fora dos 
EUA. Expandiremos particularmente o 
Citigroup Wealth Advisors (operações 
Smith Barney fora dos EUA) e desenvol-
veremos a presença onshore do Citigroup 
Private Bank em três países-chave: Índia, 
Brasil e Reino Unido. 

À medida que formos capitalizando 
essa cobertura global ampliada, con-
tinuaremos a colocar a incomparável 
capacidade, visão e acesso do Citigroup 
a serviço de nossos clientes. Aliando a 
arquitetura aberta e voltada à advocacy 
do cliente que compõe nosso modelo de 
relacionamento com o cliente ao capital 
intelectual de classe internacional que 
reside no CIR – e em outras áreas do 
Global Wealth Management –, acredi-
tamos estar em posição única para criar 
relacionamentos profundos e duradouros 
com clientes de todos os níveis de 
riqueza e para nos tornarmos a compa-
nhia de wealth management preferida em 
todo o mundo. 
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Abrangência de Produtos
“Todo tipo de interação se baseia na educação. O cliente pre-

cisa compreender os benefícios e os riscos que o investimento em 

alternativas pode trazer à sua carteira antes de tomar uma decisão. 

Para ajudá-lo, temos a oferecer uma gama de produtos, a percepção 

quantitativa de nossa equipe de pesquisas e a percepção qualitativa 

de nossos profissionais do centro de investimentos.”  

maureen o’Toole, CITIGROuP ALTERNATIVE INVESTMENTS, DIRETORA ADMINISTRATIVA,

ChEFE DE hIGh-NET-WORTh SALES, AMÉRICAS
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Hoje, o Citigroup Alternative Investments (CAI) administra uma imensa 
gama de produtos ao longo de cinco classes de ativos alternativos:  
patrimônio privado, fundos de hedge, bens imóveis, produtos estruturados  
e futuros administrados. 

Na qualidade de um dos maiores adminis-
tradores de ativos alternativos do mundo, 
o Citigroup Alternative Investments (CAI) 
possui US$37,6 bilhões em capital sob 
administração e mais de US$100 bilhões 
em base alavancada. O CAI administra o 
capital próprio da empresa, além de capital 
de clientes externos institucionais e de 
high-net-worth. Em 2005, nosso desem-
penho foi sólido, com um ganho recorde 
de US$1,4 bilhão em rendimento líquido 
– um aumento de 87% em comparação 
a 2004 – sobre uma receita de US$3,4 
bilhões. 

O CAI é uma das plataformas de 
investimentos alternativos mais amplas e 
integradas do setor de serviços financeiros. 
Administramos uma imensa gama de 
produtos ao longo de cinco classes de 
ativos: patrimônio privado, fundos de 
hedge, bens imóveis, produtos estruturados 
e futuros administrados. Compreendendo 
12 centros de investimento, nossa meta é 
habilitar nossas equipes de investimento a 
desenvolverem sua capacidade empresarial 
para tirar proveito de oportunidades e, ao 
mesmo tempo, beneficiar-se do poder dos 
incomparáveis recursos intelectuais, opera-
cionais e financeiros do Citigroup.

ESTRATÉGIA E OBJETIVOS

Nossa meta é nos tornarmos a maior 
plataforma de investimentos alternativos 
do mundo e, para isso, concebemos um 
modelo empresarial exclusivo. Esse modelo 
empresarial é definido por seis caracte- 
rísticas:   

Capital de investimento próprio inves-

tido em conjunto com clientes – O CAI 
administra US$12,2 bilhões em investi-
mentos próprios da empresa. Isto coloca 
os interesses do Citigroup em sintonia 
com os dos investidores. Concentramo-nos 
primordialmente em um contexto geral, 

Citigroup Alternative Investments
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no intuito de descobrir as oportunidades 
de investimento mais convidativas e, em 
seguida, desenvolvemos os produtos para 
que clientes de todo o mundo optem 
por fazer seus investimentos conosco. Por 
exemplo, em 2005, nosso grupo do setor de 
bens imóveis adquiriu uma participação no 
Deutsche Annington Immobilien Gruppe 
– maior empresa imobiliária da Alemanha. 
Em seguida, os clientes investiram conosco 
nessa importante negociação.  

Em 2005, nossos produtos de investimento 
atraíram US$6,2 bilhões em novo capital 
de terceiros – mais da metade, proveniente 
de fora dos EUA. 

histórico de produtos inovadores Um 
fator essencial para a obtenção de índice 
excepcional de retorno é identificar 
novas oportunidades antes que outros 
o façam. O Citigroup tem um longo 
histórico de liderança e inovação em 
investimentos alternativos. Nos anos 60, 
fomos os primeiros participantes na área 
de patrimônio privado. Uma década mais 
tarde, fomos pioneiros em programas de 
futuros administrados. No final dos anos 
80, estivemos entre os primeiros a intro-
duzir produtos de crédito estruturado e, 
nos início dos anos 90, lançamos nossa 
primeira plataforma de fundos de hedge.

Plataforma integrada e diversificada 
– A abrangência de nossa plataforma de 
investimentos alternativos nos permite 
sair em busca de temas de investimento 
no momento oportuno e, ao mesmo 
tempo, manter nossa objetividade. Ao 
contrário do que ocorre com plataformas 
de investimento de estreita definição, nossa 
abrangência nos permite permanecer 
objetivos. Podemos comparar a relativa 
atratividade das diferentes classes de ativo e 
melhor determinar as oportunidades mais 
convidativas, seja em que momento for. 

Sólida distribuição global – Dentre 
nossos investidores externos, contamos 
com instituições e pessoas físicas de 
elevadas posses (high-net-worth). Nossa 
equipe de vendas e marketing, formada 
por 50 funcionários em todo o mundo, 
ajuda a efetuar planejamento para os mais 
diversos tipos de cliente, como fundos 
de aposentadoria, fundações, companhias 
de seguro, bancos e pessoas físicas, a fim 
de que possam compreender o papel que 
os produtos do CAI desempenham em 
suas carteiras. E, mais do que isso, traba-
lhamos em estreita parceria com nossas 
divisões de Global Wealth Management, 
Corporate and Investment Banking e 
Global Consumer para capitalizar o poder 
de distribuição do Citigroup.

Serviços e controles de classe mundial 
A criação de uma firma de investimentos 
de classe mundial requer um compromisso 
com intensa capacidade legal, tributária, de 
tecnologia da informação e contábil que 
permita que as equipes de investimento se 
dediquem àquilo que fazem melhor: con-
centrar-se em investimentos. Além de serem 
monitorados pelas próprias funções de 
controle de risco, compliance e auditoria do 
Citigroup, nossos centros de investimento 
são monitorados também por inúmeros 
órgãos normativos.

Foco sobre o desempenho dos inves-

timentos – O poder de julgamento dos 
profissionais da área de investimentos 
é, em última instância, o fator mais 
importante para o desempenho dos 
investimentos. Acesso a capital, solidez 
de distribuição e nível de informações 
permitem que o CAI atraia e conserve os 
maiores talentos. Só em 2005, contrata-
mos mais de 150 experientes profissionais 
da área de investimentos para integrarem 
nossa equipe.



arTuro zapaTa, PRESIDENTE, JA/IMPuLSA, MÉXICO

Presença Global
“Considerando-se o longo histórico do Citigroup e do Banamex, no 

México, a parceria com a Saber Cuenta é uma aliança natural que 

vem ajudando a solidificar o desenvolvimento econômico susten-

tável em comunidades por todo o México. Promovendo educação 

financeira, aptidão profissional, treinamento empresarial e acesso a 

produtos e serviços financeiros aos jovens e adultos de baixa renda, 

estamos dando a eles autonomia para criarem um futuro 

melhor para si, para suas famílias e para suas comunidades.” 
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O montante total de doações filantrópicas 
feitas pelo Citigroup – considerando-se 
a Citigroup Foundation e todas as nossas 
empresas – chegou a mais de US$126 
milhões em 2005. 

Durante o ano, as empresas Citigroup 
também ofereceram financiamento e 
efetuaram outros investimentos, no total 
de quase US$35 bilhões, para apoio 
a famílias de renda baixa e moderada 
(LMI, ou low- and moderate-income) e 
a comunidades em todos os EUA. Para 
garantir a disponibilidade de dinheiro às 
famílias LMI que desejam comprar casa 
própria, o Citigroup comprometeu-se a 
destinar US$200 bilhões para propiciar 
empréstimos hipotecários acessíveis nos 
EUA, até 2010. Ao final de 2005, já 
havíamos emprestado cerca de US$110 
bilhões desse total total. 

Em 2005, o Citigroup foi novamente 
reafirmado como integrante do índice 
Dow Jones Sustainability World Index, 
que presta reconhecimento às compa-
nhias que compõem a faixa de 10% das 
maiores do mundo, em termos de seu 
desempenho nas áreas ambiental, social 
e econômica. Também fomos incluídos 
uma vez mais no índice FTSE4Good por 
haver atendido aos critérios específicos de 
sustentabilidade do meio ambiente, cida-
dania corporativa, retornos aos acionistas 
e apoio aos direitos humanos. 

FINANCIAL EDuCATION
Cumprindo o compromisso que assu-
mimos em 2004 no sentido de investir 
US$200 milhões em apoio à educação 
financeira, ao longo de um período de 
10 anos, o Citigroup liberou em 2005 
cerca de US$30 milhões em concessões 
e patrocínios, em âmbito mundial. Um 
desses programas foi o “The Adventures 
of Agent Penny and Will Power”, uma 
nova campanha que chegou a quase 
50.000 crianças asiáticas. Além disso, 
nossas empresas custearam iniciativas 
como a Saber Cuenta: Knowledge 
Counts, um projeto nacional mexicano 

A amplitude da presença global do Citigroup implica a responsabilidade de 

fazermos diferença nas comunidades em que vivemos e atuamos.  

Comunidad Global
Non-Governmental/Non-Profit Organizations...MFIs...Individuals 

 “Com o apoio da Citigroup Foundation, na 
forma de cerca de US$2,� milhões desde 
nossa constituição, em 1���, a Grameen 
Foundation USA propiciou a centenas de 
milhares de famílias carentes acesso a 
microfinanciamento e a tecnologias inova-
doras, dando-lhes assim a capacidade de 
livrar-se da pobreza.”

– realizado pelo Banamex, pelo governo 
local e por órgãos não-governamentais 
– que beneficia grande faixa da população 
mexicana por meio de programas de 
facilitação de acesso a emprego, programas 
de treinamento empresarial e de educação 
financeira. 

DESENVOLVIMENTO  
SuSTENTáVEL
Na qualidade de um dos membros 
fundadores dos Princípios do Equador, 
o Citigroup redobrou seus esforços no 
sentido de implementar esses Princípios 
de modo uniforme mediante a revisão 
de nossas políticas de risco e do aperfei-
çoamento de nosso treinamento sobre 
Administração de Risco Ambiental e 
Social. Os Princípios do Equador são 
diretrizes voluntárias baseadas nas políticas 
do World Bank and International Finance 
Corporation e que visam a avaliar os riscos 
ambientais e sociais relacionados a projetos 
de desenvolvimento de financiamento. 

Ainda em 2005, o programa Sustainable 
Development Investment Private Equity 
Program do Citigroup investiu na 
Balrampur Chini Mills, Ltd., a fim de 
expandir sua produção de etanol como 
aditivo de combustível. O Citigroup tam-
bém se comprometeu a reduzir em 10%, 
globalmente, o índice de emissões de gás 
de sua greenhouse (“estufa”).

FILANTROPIA E VOLuNTARIADO
Na qualidade de líder do setor privado no 
que se refere a apoio ao microfinancia-
mento, a Citigroup Foundation forneceu, 
durante os últimos cinco anos, cerca de 
US$27 milhões como verba para institui-
ções de microfinanciamento (microfinance 
institutions, ou MFIs) e para redes de MFIs, 
em âmbito global. 

Em 2005, prosseguimos em nosso apoio 
ao empenho de voluntariado comunitário 
por parte de nossos funcionários, muitos 
dos quais ajudaram as comunidades abaladas 
por desastres naturais – no Paquistão, no 
sul da Ásia, nos EUA e na América Latina. 
Comprometemo-nos a contribuir com 
mais de US$30 milhões para socorro em 
situações de desastre e para a reconstrução 
de áreas. 

Nosso Chairman, Sandy Weill, foi um dos 
cinco líderes do setor privado norte-ameri-
cano a quem foi solicitado que liderasse um 
gigantesco esforço para levantar fundos para 
ajudar as pessoas afetadas pelo terremoto 
que abalou o sul da Ásia. O Citigroup, a 
Citigroup Foundation e nossos funcionários 
se empenharam em levantar até US$7 
milhões para os esforços de resgate e ofere-
ceram apoio voluntário.

alex counTs, PRESIDENTE E CEO, GRAMEEN FOuNDATION uSA
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Reconhecimento

alTernaTive invesTmenT news
Administrador Institucional do Ano 

asiamoney
Melhor Banco Privado, Ásia/Pacífico 

The asseT 
Banco do Ano 

Melhor Empresa de Bônus 

Melhor Empresa de Empréstimos 

The banker 
Melhor Casa de Câmbio Exterior das 

Américas 

Instituição de Securitização das Américas 

The banker Technology awards 
Vencedor, Tecnologia de Back-Office: 

Citigroup Asset Manager 

Soluções para Separately Managed 
Accounts (Contas Administradas 
Separadamente) 

bond buyer
Negociação do Ano — San Jose 

Redevelopment Agency Bond 

euromoney 
Melhor Banco, América Latina 

Melhor Instituição no Mercado da Dívida, 
Austrália 

Melhor Banco, México 

Melhor Banco Privado, América Latina 

Melhor Banco Privado, Filipinas 

Melhor Banco Privado, Taiwan 

Melhor Banco Privado, Tailândia 

Melhor Banco Privado, Oriente Médio 

Melhor Banco Privado, Bahrain 

Melhor Banco do Mundo em Administração 
de Dinheiro  
(�º ano consecutivo) 

euromoney islamic finance awards 
Melhor Banco Internacional — Sukuk House 

euromoney awards for excellence 
Melhor Instituição no Mercado da Dívida, 

CEEMEA 

O Melhor em Serviços de Investimento, 
CEEMEA 

O Melhor em Administração de Risco e 
Dinheiro, CEEMEA 

Melhor Instituição no Mercado da Dívida, 
Oriente Médio 

finance asia 

Banco do Ano 

Melhor Instituição de Empréstimos 

Melhor Banco de Administração de 
Dinheiro 

Melhor Negociação do Mercado 
Secundário 

Melhor IPO 

Melhor Banco Comercial Estrangeiro, Austrália  

global cusTodian hedge fund 
adminisTraTion survey  
Melhor de Sua Classe na Administração de 

Fundos Mútuos e de Fundos de Hedge 

global finance 
Melhor Banco via Internet 

Melhor Banco Empresarial via Internet 

Melhor Banco de Investimentos, Oriente 
Médio/África 

Melhor Banco para Derivativos Acionários 
Norte-Americanos 

Melhor Banco para Mercados Emergentes, 
América Latina 

Melhor Consultor sobre Fusões e 
Aquisições (M&A) na Rússia 

Melhor Banco no Mercado da Dívida Global 

ifr 
Melhor Instituição de Empréstimos ao 

Mercado Emergente, EMEA 

Melhor Instituição de Empréstimos, 
América Latina 

Melhor Empréstimo, América Latina 

Melhor Instituição de Empréstimos, Ásia/
Pacífico 

Instituição de Empréstimos do Ano, China 

Instituição de Empréstimos do Ano, Hong 
Kong 

Melhor Banco a Operar no Mercado de 
Ações, Índia 

Instituição de Títulos de Dívida do Ano, 
Cingapura 

Melhor Banco a Operar no Mercado de 
Ações, Coréia do Sul 

Melhor Bônus AP Nacional: taxa fixa/flu-
tuante de A$2 bilhões da Wells Fargo & 
Company  

ifr asia 
Melhor Instituição de Empréstimos

insTo 
Negociação do Ano: aquisição da WMC 

Resources pela BHP Billiton, no valor de 
US$�,� bilhões 

invesTmenT dealers’ digesT: deals 
of The year
Negociação em Geral/Acionária Privada: 

Sungard LBO 

Negociação FIG do Ano: Troca feita pelo 
Citigroup com a Legg Mason 

Negociação no Ramo de Assistência de 
Saúde: Emory University 

laTin finance 
Melhor Empréstimo Sindicado 

Melhor Operação de M&A Internacional 

Melhor Empréstimo Sindicado: empréstimo 
de US$1,�8 bilhão à Techint 

Melhor Financiamento de Projeto: 
Aeroporto Internacional da Cidade do 
México 

sTarmine broker rankings
Melhor Seleção de Ações (Citigroup 

Investment Research), França, Holanda 

Corretora Mais Premiada dos EUA: 
Citigroup Investment Research  

Thomson deal waTch
Melhor Negociação Acionária, Japão (Bank 

of Yokohama) 

Melhor Título Vinculado a Ações, 
Negociação Nacional, Japão (Sankyo 
Tateyama Holdings) 

Melhor Negociação com Garantia de 
Ativos, Japão (Chuo Mitsui Trust & 
Banking)

Trade and forfeiTing review 
Melhor Provedor de Financiamento para 

Comércio Convencional  

Trade finance
Melhor Banco Comercial, Ásia 

Melhor Banco de Comércio Estruturado, 
Ásia

Treasury and risk managemenT
Melhor Banco Internacional em 

Administração de Dinheiro

worTh
Maiores 100 Consultores sobre Fortunas 

(cinco dos Consultores sobre Fortunas 
do Citigroup Global Wealth Management 
figuraram na lista)  

Em 2005, o Citigroup foi uma vez mais reconhecido por organizações independentes, pela imprensa e por  

investidores como a melhor empresa do setor. Damos abaixo alguns exemplos desse reconhecimento: 
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ciTigroup counTry officers 

algéria  
Kamel B. Driss

argentina  
Juan Bruchou

aruba
veja Venezuela

austrália  
Les Matheson

Áustria    
Helmut Gottlieb

bahamas
Margaret A. Butler

bahrein
Mohammed E.  
Al-Shroogi

bangladesh
Mamun Rashid

barbados
veja Trinidad

bélgica
José de Peñaranda  
de Franchimont

bolívia
Federico Elewaut

brasil
Gustavo Marin

brunei
Glen R. Rase

bulgária 
Amin Manekia

camarões 
Asif Zaidi

canadá
Kenneth E. Quinn

ilhas cayman
veja Bahamas

channel islands 
(Jersey)
Clive S. Jones

chile
Jo~ao Miranda

china
Richard D. Stanley

colômbia
Franco Moccia

congo
Michel Losembe

costa rica
Jorge Mora

república checa
Javed Kureishi

dinamarca
Mark Luscombe

república 
dominicana
Máximo R. Vidal

equador  
Bernado J. Chacin

egito  
Michel Accad

el salvador
Gjis Bert Veltman

finlândia  
Kari Laukkanen

frança  
Jean-Claude Gruffat

gabão  
Funmi Ade-Ajayi

alemanha
Susan S. Harnett

gana  
Joseph Carasso

grécia
Christos Sorotos

guam
Ajay Kashyap

guatemala
Juan A. Miro

haiti 
Gladys M. Coupet

honduras
José Luis Cortés

hong kong
T.C. Chan

hungria  
a ser nomeado

Índia  
Sanjay Nayar

indonésia  
Peter B. Eliot

irlanda
Aidan M. Brady

israel 
Gus Felix

itália   
Giuliano Malacarne

costa do marfim 
a ser nomeado

Jamaica
Peter Moses

Japão 
Douglas L. Peterson

Jordânia  
Ziyad A. Akrouk

casaquistão
Daniel J. Connelly

Quênia
Ade Ayeyemi 

coréia do sul
Yung-Ku Ha

líbano
Walter Siouffi

luxemburgo
Marc Pecquet

macau  
veja Hong Kong

malásia  
Piyush Gupta

méxico
Manuel Medina-
Mora

marrocos 
Nuhad K. Saliba

holanda
Chris Devries

nova zelândia
Mark A. Fitzgerald

nigéria 
Emeka Emuwa

noruega
Pål Rokke

paquistão
Zubyr Soomro

panamá
Francisco Conto

paraguai 
Ignacio Morello

peru 
Constantino Gotsis

filipinas
Sanjiv Vohra

polônia 
Slawomir S. Sikora

portugal 
Paulo Gray

porto rico 
Alvaro Jaramillo

romênia  
Shahmir Khaliq

rússia  
Mark T. Robinson

senegal 
Charles Kie

cingapura
Catherine Weir

eslováquia
Igor Tham

África do sul
Zdenek Turek

espanha  
Sergio de Horna

sri lanka
Kapila Jayawardena

suécia
Jan Belfrage

suíça 
Per Etholm

Taiwan
Morris Li

Tanzânia  
Mayank Malik

Tailândia
Gary Newman

Trinidad e 
Tobago
Dennis Evans

Tunísia  
David Garner

Turquia  
Steve Bideshi

uganda
Shirish Bhide

ucrânia
Nadir Shaikh

união dos 
emirados 
Árabes 
Sajjad Razvi

reino unido
Michael J. Kirkwood

uruguai  
Daniel Varese

venezuela
Francisco 
Aristeguieta

vietnã 
Charly Madan

ilhas virgens
veja Puerto Rico 

zâmbia  
Rajaram 
Venkatraman 

Obs.: Os países e territórios onde o Citigroup atua, mas para os quais não foi designado um Citigroup Country Officer,  
não constam da lista acima..

O legado do Citigroup remonta a cerca de 200 anos e, hoje, nós operamos em mais de 100 países. O mercado de serviços 

financeiros vem se expandindo rapidamente – em grande parte, fora dos EUA. As oportunidades de crescimento são signi-

ficativas e nossos Citigroup Country Officers desempenham papel vital em nossa estratégia de crescimento, representan-

do o Citigroup para o público e para os legisladores de seus países e atuando como líderes, promovendo e protegendo a 

Franquia Citigroup em todo o mundo. 

Seis Country Officers (CCOs) do Citigroup 

que participaram do Fórum Anual de 

CCOs realizado recentemente em Nova 

York, tendo como anfitrião Stephen Long, 

Presidente de Operações Internacionais 

do Citigroup (terceiro a contar da direi-

ta).  (esq. para a dir.): Gladys Coupet 

(Haiti), Emeka Emuwa (Nigéria), Yung-

Ku Ha (Coréia do Sul), Susan Harnett 

(Alemanha), Stephen Long, Mohammed 

Al-Shroogi (Bahrain) e Slawomir Sikora 

(Polônia).



direToria

c. michael armstrong
Chairman, Board of Trustees 
Johns Hopkins Medicine, Health 
Systems & Hospital

alain J.p. belda
Chairman & CEO, Alcoa Inc.

george david
Chairman & CEO, United 
Technologies Corporation

kenneth T. derr
Chairman, Retired, Chevron 
Corporation

John m. deutch
Institute Professor, Massachusetts 
Institute of Technology 

roberto hernández ramírez
Chairman, Banco Nacional de 
Mexico

ann dibble Jordan
Consultant

klaus kleinfeld
President & CEO, Siemens AG

andrew n. liveris
President, CEO, and Chairman-Elect  
The Dow Chemical Company

dudley c. mecum
Managing Director, Capricorn 
Holdings, LLC

anne mulcahy
Chairman & CEO, Xerox 
Corporation 

richard d. parsons
Chairman & CEO, Time Warner Inc.

charles prince 
CEO, Citigroup Inc.

Judith rodin
President, Rockefeller Foundation

robert e. rubin 
Director & Chairman Executive 
Committee; Member, Office of the 
Chairman, Citigroup Inc.

franklin a. Thomas
Consultant, The Study Group

sanford i. weill
Chairman, Citigroup Inc.

direTor honorÁrio 
The honorable gerald r. ford
Former President of the United States

comiTÊ adminisTraTivo

ellen alemany †
CEO, Global Transaction Services 
Corporate & Investment Banking

raul anaya *
Head, Global Consumer Group 
Latin America

shirish apte 
CEO, Central Eastern Europe, 
Middle East & Africa, Corporate  
& Investment Banking

cindy armine 
Chief Compliance Officer 
Global Wealth Management

william a. arnold
CFO, Citigroup Alternative 
Investments

vikram a. atal * 
Chairman & CEO, Citi Cards 
Global Consumer Group

suneel bakhshi †
Head, Emerging Markets Corporate 
Bank, Corporate and Investment 
Banking

ajay banga *+
Chairman & CEO, Global 
Consumer Group-International

randolph h. barker †
Co-Head, Global Fixed Income 
Corporate and Investment Banking

dean barr 
Head of Liquid Investments
Citigroup Alternative Investments

vicky bindra *
EVP, International Customer 
Franchise & CitiBusiness  
Global Consumer Group

stephen bird *
CEO, Consumer Finance  
and Credit Cards, Japan  
Global Consumer Group

sir win bischoff 
Chairman, Citigroup Europe

david c. bushnell +
Senior Risk Officer 
Citigroup Inc.

nicholas e. calio 
SVP, Global Government Affairs
Citigroup Inc.

michael a. carpenter 
Chairman & CEO
Citigroup Alternative Investments

geoffrey o. coley †
Co-Head, Global Fixed Income
Corporate and Investment Banking

michael l. corbat †
Head, Global Relationship Bank
Corporate and Investment Banking

Julio a. de Quesada 
Head, Corporate and Investment 
Banking, Mexico

John l. donnelly †
Head, Human Resources & 
Corporate Affairs, Corporate and 
Investment Banking

robert druskin †
President & CEO, Corporate and 
Investment Banking

James duffy *
Senior Human Resources Officer
Global Consumer Group

michael r. dunn *
CFO & COO
Global Consumer Group

augusto escalante Juanes *
Corporate Director, Payment 
Instruments & Marketing, Banamex, 
Global Consumer Group

James a. forese †
Head, Global Equities, Corporate 
and Investment Banking

steven J. freiberg *+
Chairman & CEO, Global 
Consumer Group-North America

richard garside *
COO, North America  
Operations & Technology 
Global Consumer Group

John gerspach 
Controller, Chief Accounting 
Officer, Citigroup Inc.

edith ginsberg 
Senior Human Resources Officer 
Corporate Center

edward f. greene †
General Counsel
Corporate and Investment Banking

paul c. guidone •
Chief Investment Officer
Global Wealth Management

yung-ku ha 
CEO, Citibank Korea Inc.

marianne laing hay •
CEO Europe
Global Wealth Management

michael s. helfer 
General Counsel
Corporate Secretary
Citigroup Inc.

bonnie howard 
Chief Auditor 
Citigroup Inc. 

leah c. Johnson
Director, Public Affairs
Citigroup Inc.

charles d. Johnston •
President & CEO
Global Private Client Group 
Global Wealth Management

mark Joiner •
CFO, Head, Strategy and M&A 
Global Wealth Management

lewis b. kaden 
Vice Chairman, Chief Administrative 
Officer, Citigroup Inc.

william kennedy •
Managing Director
Director, Citigroup  
Investment Research 
Global Wealth Management

kevin m. kessinger +
Chief Operations & Technology 
Officer, Citigroup Inc.

michael klein †
CEO, Global Banking, Corporate 
and Investment Banking;
Vice Chairman, Citibank 
International plc

peter knitzer *
Head, Customer Franchise 
Management, NA
Global Consumer Group 

damian m. kozlowski •
CEO, The Citigroup Private Bank  
Global Wealth Management

sallie l. krawcheck +
CFO, Citigroup Inc.

maria louise (marisa) lago †
Chief Compliance Officer
Corporate and Investment Banking

robin leopold •
Senior Human Resources Officer
Global Wealth Management

carl e. levinson *
President & CEO
Consumer Lending Group 
Global Consumer Group 

stephen h. long +
President, International Operations
Citigroup Inc.

david lowman *
President & CEO 
CitiFinancial International 
Global Consumer Group

alan macdonald +†
COO, Global Banking, Corporate 
and Investment Banking; 
Vice-Chairman, Citibank N.A.

Thomas g. maheras †
CEO, Global Capital Markets
Corporate and Investment Banking

gustavo marin †
CEO, Citigroup Brazil

maura markus *
President, Citibank North America 
Global Consumer Group

faith l. massingale *
Head, International Cards
Global Consumer Group

raymond J. mcguire †
Co-Head, Global Investment 
Banking, Corporate and  
Investment Banking

manuel medina-mora 
Chairman & CEO, Latin America  
& Mexico; CEO, Banamex

william J. mills †
CEO, Europe, Middle East, and 
Africa, Corporate and Investment 
Banking 

hans morris †
CFO, Head of Technology and 
Operations, Corporate and 
Investment Banking 

robert morse †
CEO, Asia Pacific, Corporate and 
Investment Banking

r. russell morton 
Director, Global Private Client 
Branches, Global Wealth Management

Liderança



stephanie b. mudick *
General Counsel 
Global Consumer Group

Jessica a. palmer †
Head, Risk Management
Corporate and Investment Banking

steffen parratt
Head, Planning & Analysis and 
Capital Allocation, Citigroup Inc.

douglas l. peterson 
CEO, Citigroup Japan; Chairman  
& CEO, Citibank Japan

Joyce a. phillips *
Head, International Retail Bank
Global Consumer Group

charles prince 
CEO, Citigroup Inc.

raymond J. Quinlan *
President & CEO
North American Retail Distribution 
Global Consumer Group

fernando Quiroz robles †
Head, Latin America, Corporate and 
Investment Banking

amy J. radin *
Chief Innovation Officer
Global Consumer Group

william r. rhodes +
Chairman, President & CEO 
Citibank N.A.; Senior Vice 
Chairman, Citigroup Inc.

saul m. rosen 
Chief Tax Officer
Citigroup Inc. 

robert e. rubin 
Director & Chairman, Executive 
Committee; Member, Office of the 
Chairman, Citigroup Inc.

michael schlein 
SVP, Global Corporate Affairs, 
Human Resources and Business 
Practices, Citigroup Inc.

Tom schwartz •
Head, Risk Management
Global Wealth Management

frits seegers *
CEO, Europe, Middle East, and 
Africa, Global Consumer Group

deepak sharma •
CEO, Asia Pacific & Middle 
East Region, Global Wealth 
Management

michael J. sharp •
General Counsel
Global Wealth Management

Jane c. sherburne 
Senior Deputy General Counsel
Citigroup Inc.

zion shohet 
Head, Strategy and M&A
Citigroup Inc.

slawomir s. sikora 
CEO, Poland 
CEO, Bank Handlowy w  
Warszawie S.A.

richard d. stanley 
CEO, China
Citigroup Inc.

sheree stomberg •
Managing Director
Head, Operations & Technology
Global Wealth Management

Todd s. Thomson •+
Chairman & CEO
Global Wealth Management 

arthur h. Tildesley 
Director, Investor Relations
Citigroup Inc.

alexander g. van Tienhoven •
President, Latin America Region
The Citigroup Private Bank
Global Wealth Management

ashok vaswani *
CEO, Asia Pacific 
Global Consumer Group 

alberto J. verme †
Co-Head, Global Investment 
Banking, Corporate and Investment 
Banking

stephen volk †
Vice Chairman, Citigroup Inc.

michael d. weitzman *
Head, International Operations 
& Technology, Global Consumer 
Group

simon williams *
Chief Risk Officer
Global Consumer Group

martin J. wong 
Chief Compliance Officer
Citigroup Inc.

paco ybarra †
Head, Global Emerging Markets 
Sales & Trading, Corporate and 
Investment Banking

shengman zhang 
Chairman, Public Sector Group 
Corporate and Investment Banking

enrique zorrilla fullaondo *
Head, Commercial Markets, 
Banamex, Global Consumer Group

ciTigroup inTernaTional 
conselho consulTivo

chairman1

James d. wolfensohn kbe ao
Chairman of Wolfensohn & 
Company, L.L.C. 
Citigroup Senior Advisor

membros

mukesh d. ambani
Chairman & Managing Director
Reliance Industries Limited

senator howard h. baker, Jr.
Former United States Ambassador, 
Japan; Former United States Senate 
Majority Leader

cathleen black
President, Hearst Magazines

sir peter bonfield cbe freng
Senior Non-Executive Director 
AstraZeneca PLC
Former Chief Executive
British Telecommunications plc

michael a. carpenter 
Chairman & CEO
Citigroup Alternative Investments

John l. clendenin
Former Chairman & CEO
BellSouth Corporation

bertrand p. collomb
Chairman, Lafarge S.A.

luca cordero di montezemolo
Chairman, Fiat S.p.A
Chairman and CEO, Ferrari S.p.A.
Chairman, Confindustria 

valentín díez
Chairman, Mexican Businessmen 
Council for Foreign Trade, 
Investment and Technology;  
Former Vice Chairman, CEO, Sales 
and Marketing, Grupo Modelo,  
S.A. de C.V.

robert druskin †
President & CEO
Citigroup Corporate and 
Investment Banking

John v. faraci
Chairman & CEO
International Paper

dr. victor k. fung
Chairman, Li & Fung Group

richard J. harrington
President & CEO
The Thomson Corporation

James m. kilts 
Vice Chairman of the Board, 
Gillette, The Procter & Gamble 
Company

göran lindahl
Member of the Board, Sony 
Corporation and
Sony Ericsson Mobile Company 

henry a. mckinnell, Jr., ph.d.
Chairman & CEO
Pfizer Inc

robert l. nardelli
Chairman, President & CEO
The Home Depot

charles prince 
CEO, Citigroup Inc.

hans w. reich
Chairman of the Board of 
Managing Directors
KfW Bankengruppe

dr.-ing. wolfgang reitzle
CEO, Linde AG

william r. rhodes +
Chairman, President & CEO 
Citibank, N.A.; Senior Vice 
Chairman, Citigroup Inc.

robert e. rubin 
Director & Chairman, Executive 
Committee; Member, Office of the 
Chairman, Citigroup Inc.

dr. h. onno ruding
Retired Vice Chairman, Citibank, N.A.
Former Minister of Finance,  
The Netherlands

ekkehard d. schulz
Chairman of the Executive Board
ThyssenKrupp AG

morris Tabaksblat kbe
Former Chairman & CEO
Unilever NV

sanford i. weill
Chairman, Citigroup Inc.

lorenzo h. zambrano
Chairman & CEO
CEMEX, S. A. de C. V.

*  Membro do Corporate and Investment Banking Planning Group    † Membro do Corporate and Investment Banking Planning Group    • Membro 
do Global Wealth Management Planning Group     Membro do Citigroup Operating Committee    + Membro da Diretoria do Citicorp Holdings Inc./
Citibank, N.A. Board of Directors

1James D. Wolfensohn  assumirá o cargo de Chairman da Diretoria Consultiva Internacional em 18 de abril de 200�, substituindo Sanford I. Weill, 
que permanecerá na diretoria.  



rendimenTo lÍQuido do ciTigroup ——visÃo dos produTos 

Em milHõEs dE dólaREs noRTE-amERicanos
	 	 2005 20041  % MUDANÇA  

  receiTa do segmenTo

global consumer  
U.S. Cards    $2.754 $3.562 (23)%
U.S. Retail Distribution $1.752 $2.019 (13)
U.S. Consumer Lending $1.938 $1.664  16
U.S. Commercial Business $729 $765   (5)
Total U.S. Consumer2  $7.173 $8.010 (10)%
  
International Cards   $1.373 $1.137   21%
International Consumer Finance  $642 $586  10
International Retail Banking $2.083 $2.157   (3)
Total International Consumer $4.098 $3.880    6%
  
Other3 $(374) $97   NS
Total Global Consumer $10.897 11.987   (9)%

corporaTe and invesTmenT banking  
Mercados de Capital e Operações Bancárias  $5.327 $5.395   (1)%
Serviços de Transações $1.135 $1.045    9
Other4, 5 $433 $(4,398)   NS
Total Corporate and Investment Banking $6.895 $2.042   NS
  
global wealTh managemenT  
Smith Barney $871 $891   (2)%
Private Bank6 $373 $318   17
Total de Global Wealth Management $1.244 $1.209    3%
  
ciTigroup alTernaTive invesTmenTs $1.437 $768   87%
  
corporaTivos - ouTros $(667) $48   NS
  
receiTa provenienTe de operaÇÕes conTÍnuas  $19.806 $ 16.054  23%
receiTa provenienTe de operaÇÕes encerradas7 $4.832 $ 992   NS
efeiTo cumulaTivo de alTeraÇÕes conTÁbeis8  $(49) -  -
  
ToTal rendimenTo lÍQuido  $24,589 $17,046  44%

Destaques Financeiros

1  Reclassificado para adequar-se à apresentação do período em curso.  
2 A informação referente aos EUA inclui Canadá e Porto Rico. 
�  200� inclui um ganho de US$��8 milhões após impostos, relacionado à venda da Samba Financial Group (Samba). 
�  200� inclui um ganho de US$��8 milhões após impostos, relacionado à venda da Samba e um encargo após impos-
tos de US$�,�5 bilhões, relacionado ao acordo com a WorldCom e ao aumento em Reservas para Litígios.  

5  2005 inclui uma liberação de US$��5 milhões após impostos, relacionada ao acordo com a WorldCom e a Reservas 
para Litígios. 

�  200� inclui um encargo de US$2�� milhões após impostos, relacionado ao fechamento das operações de Private 
Bank da empresa no Japão.  

�  Inclui um ganho de $2,1 bilhões sobre a venda da divisão Travelers Life and Annuities e um ganho de $2,1 bilhões 
sobre a venda da divisão de Asset Management.  

8  Alteração contábil em 2005 de ($��) milhões reflete a adoção do FIN ��.  
NS——Não significativo
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