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O setor bancário colombiano contrata cada vez mais mulheres para quebrar a formalidade do 
atendimento. Os clientes agradecem. 
 
“Você está mais magra”, diz uma cliente a Darinka Patiño de la Cruz, gerente de uma agência do 
Bansuperior (instituição financeira para a classe alta), num luxuoso centro comercial do norte de 
Bogotá. “Você também está ótima”,  responde Darinka, com um tom de familiaridade mais próprio 
de uma amiga do que de uma gerente de banco. Estes gestos de confiança entre funcionária e 
cliente seriam inimagináveis há 25 anos, quando os homens dominavam o setor bancário. Hoje 
em dia, no sistema financeiro colombiano, é comum que clientes e bancários falem da família e de 
assuntos pessoais para quebrar o gelo antes do atendimento. Na Colômbia, 65% da força de 
trabalho do setor está dominada pelas mulheres, e o índice é muito maior (cerca de 80%) 
naqueles postos que implicam relações diretas com o usuário. 
 
O Bansuperior, como todas as demais instituições financeiras, não fez mais que incorporar os 
ensinamentos adquiridos pelo banco de crédito hipotecário Conavi, precursor dessa estratégia, 
adotada desde sua criação, em 1974. Foi no Conavi — filial da Organización Bancolombia, a mais 
poderosa de seu segmento no país andino — que a própria Darinka teve seu primeiro emprego. 
 
A idéia do Conavi foi agregar calor humano ao contato com o cliente, pois, até esse momento, os 
banqueiros eram frios e distantes. “A contratação de mulheres nos permitiu conseguir 
rapidamente o efeito que buscávamos e, por isso, desde o início adotamos o slogan de que o 
Conavi é ‘o banco que quer bem às pessoas’”, diz Jairo Burgos, vice-presidente de recursos 
humanos da Organización Bancolombia. “Nossa idéia era ressaltar os conceitos de comunidade e 
família”, acrescenta. Vinte e cinco anos depois, o impacto da decisão é reconhecido por estudiosos 
do setor financeiro, entre eles o professor Ramiro Chacón, catedrático do Politécnico 
Grancolombiano, instituição dedicada à formação de futuros executivos bancários. “Sem dúvida, a 
estratégia de utilizar mulheres tem funcionado porque elas entendem melhor as necessidades e 
problemas do cliente como pessoa”, afirma Chacón. “É o instinto maternal.”  
 
Apesar de as demais empresas do sistema financeiro colombiano também contarem com um 
contingente de mulheres, o Conavi é o único banco do país cujos escritórios são integrados 
totalmente por mulheres: da gerente até as caixas, passando pelas assessoras, o pessoal da 
limpeza e de apoio. Mas a presença da mulher não tem servido somente para melhorar as 
relações com os clientes. Elas também têm se mostrado efetivas na administração e, talvez mais 
importante, na manipulação e administração de dinheiro. “Simplesmente são mais honestas e 
disciplinadas”, diz Chacón. Para ele, por exemplo, a mulher é mais consciente dos riscos de algum 
desvio. “De nenhuma forma nos atrevemos a colocar em risco a estabilidade de nossas famílias e 
de nossos filhos”, diz Darinka. O grau de responsabilidade é tal que empresas transportadoras de 
valores, como a multinacional Brinks, só utilizam mulheres no trabalho. E preferem as mães 
solteiras ou chefes de família, porque são as que mais têm a perder. 
 
Mas até onde chegam as mulheres na escala corporativa? Não tão alto. Na medida em que sobe o 
perfil executivo, o homem volta a tomar o controle. Isso se torna evidente em um estudo do 
mercado chileno realizado pela Unidade Mulher e Desenvolvimento, da Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe (Cepal), que expressa que, ainda que “existam certos cargos 
considerados adequados..., há outros que lhes estão vetados”. A desigualdade se estende, 
igualmente, no campo dos salários. O mesmo estudo revela, por exemplo, que a brecha de 
salários entre homens e mulheres é de cerca de 62,8%. A situação se replica na maioria dos 
países da região e, inclusive, na Colômbia, onde a mulher apresenta um dos níveis de participação 
mais altos dentro do mercado de trabalho (56%). 
 



Isso tem motivado o trabalho político da acadêmica Cecilia López Montaño (ver perfil na página 
28), que se inclina, com sua agenda política, por uma igualdade democrática entre os gêneros. 
“Apesar dos avanços inegáveis que temos conseguido, a Colômbia continua sendo um país onde a 
eqüidade de gênero, especialmente em matéria de remuneração e oportunidades nos altos 
cargos, ainda não é uma realidade”, diz Cecilia. 
 
Tampouco as mulheres são vistas em atividades financeiras onde o risco é maior, como nas 
mesas de operação financeira ou nas corretoras de valores. Nesse ambiente, predomina o 
homem. “Mesmo que a mulher faça um trabalho excelente com o poupador e o devedor 
hipotecário, ela não agüenta as pressões do jogo acionário”, diz Chacón. Por outro lado, na 
medida em que a mulher amadurece e forma sua própria família, seu nível de compromisso 
diminui e se torna menos atraente para seus chefes. “É um fato que as executivas que atualmente 
estão no mercado sejam jovens e solteiras”, observa Chacón. “Só têm o compromisso do 
trabalho.” 
 
Para assegurar maior continuidade na carreira, os bancos voltaram a abrir suas portas aos 
homens, sempre e quando se comprometem a manter o modelo de aproximação com o cliente. “É 
algo que não queremos perder”, diz Burgos, da Conavi. “E os clientes”, agrega Chacón, “não 
aceitariam essa perda de calor e proximidade”. 
 
O próprio Politécnico Grancolombiano, que antes registrava um maior número de mulheres que de 
homens em seus diferentes programas, hoje tem visto crescer o interesse dos homens em todas 
as carreiras, acrescenta Chacón. 
 
De qualquer forma, a presença da mulher mudou para sempre a dinâmica de um setor que, à 
primeira vista, implica temores e distâncias. Na Colômbia, pelo menos, já não se percebe assim. 
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