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Um pouco da 
sua história



 Pouco antes do início do colapso bancário americano, a 
Forbes a elegeu como a segunda melhor gestora ativa de ações da 
indústria do Mercado de Capitais.

 A revista Fortune já a listou entre as 50 mulheres de negócios 
mais poderosas e o New York Post entre as 50 mulheres mais 
poderosas da cidade de Nova York.

 Hoje, convidamos você a conhecer a história de Meredith 
Whitney que ficou conhecida por antecipar as dificuldades que 
seriam enfrentadas pelo Citigroup e outros grandes bancos durante 
a crise financeira de 2008 e por ter previsto, em 2010, o possível 
calote de bilhões de dólares dos títulos municipais americanos. 

 A notoriedade de Meredith começou em outubro de 2007 
quando publicou um relatório sobre o Citigroup, no qual dizia que 
os dividendos pago pelo banco aos investidores eram maiores que 
o lucro na época e argumentou que isso  levaria o banco a falência.

 Pouco depois da publicação do relatório, as ações do 
Citigroup sofreram uma queda e chegaram a perder 97% do seu 
valor até o começo de 2009.

 Três anos depois, Meredith declarou em uma entrevista que 
os títulos municipais em algumas regiões dos EUA sofreriam um 
calote de bilhões de dólares. Na época, os comentários de Whitney 
chamaram muita atenção e ela foi duramente criticada.

 Segundo Howard Cure, diretor de pesquisa de títulos 
municipais da Evercore Wealth Management, o mercado de títulos 
municipais era mais resistente do que Meredith pensava. 

 A previsão de Meredith sobre a dívida municipal, apesar de 
não terem acontecido, ainda faz com que seu nome seja lembrado 
sempre que alguma dívida local parece instável.

 Em 2013, Meredith lançou seu livro, Fate of the States: The 
New Geography of American Prosperity, no qual argumenta que 
um “novo mapa de prosperidade” está emergindo após o colapso 
financeiro e os empregos estão migrando da costa-oeste americana 
para os Estados no centro-oeste. 

 Saiba mais sobre a sua tese assistindo a entrevista na Forbes 
clique aqui.

https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/watch?v=C4KDyqfk8Yo
https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/


“You have to know 
what you own. You 

have to really do your 
homework in terms of 

knowing what supports 
your bonds.”

(Meredith Whitney)


