
TENDÊNCIA

Devagar e com passos firmes, as
mulheres estão invadindo a área
financeira e provando que de finanças
entendem, e muito! Segundo pesquisa,
elas já ocupam 41% das posições
desse mercado TEXTO: SILVIA TORIKACHVILI

O que antes era sinônimo de reduto essencialmente mascu-
lino, agora, com outros ares, novos coloridos e um inusitado
jogo de cintura, virou palco de mais uma mudança no merca-
do de trabalho. É a invasão feminina na área financeira.

E os números comprovam essa transformação pra lá de
positiva: nos últimos doze meses, 41% das posições nos
serviços financeiros foram preenchidas por mulheres, se-
gundo pesquisa da Fesa, empresa de colocação de profis-

GUALDADE
sionais supergraduados. "Éramos desbravadoras na déca-
da de 70, quando a participação da mulher no mercado de
trabalho geral não passava de 10%", lembra Eliana Bussin-
ger, palestrante e consultora sobre finanças.

A virada começou no início dos anos 1990, conforme cál-
culos de Aline Zimermann, uma das sócias da Fesa. Para essa
invasão bem-sucedida contribuíram características como
perspicácia, flexibilidade, sensibilidade, facilidade de relacio-
namento - todas tipicamente femininas. "Cargos de tesou-
raria, mesas de operações, bolsa de valores são funções cada
vez mais escolhidas por mulheres na opção da profissão ou na
entrada no mercado de trabalho", revela Aline.

Embora a escalada feminina nos
universos masculinos seja uma reali-
dade, Mariá Giuliese, diretora-execu-
tiva da Lens & Minarelli, lembra que,
com raríssimas exceções, os postos
do cume das corporações ainda são
ocupados por homens. De fato, en-
tre as 500 maiores empresas aponta-
das pela revista Fortune, apenas dez
companhias ostentam mulheres no
comando geral, ou apenas 2% do to-

tal. "Os bancos que não se moverem
para eliminar o esquema de privile-
giar homens em cargos de topo ja-
mais farão parte desta lista, não resta
dúvida", prevê Eliana Bussinger.

A economista Fernanda de Lima,
sócia-diretora do portal Infomoney,
recorda que testemunhou situação
desfavorável em um país desenvolvi-
do e há apenas oito anos. Durante o
período que trabalhou em Londres,

38 WWW.REVISTAVIDAEXECUTIVA.COM.BR | OUTUBRO 2006

A



na Inglaterra, Fernan-
da constatou que lá
também poucas mu-
lheres atuavam na
área financeira. "Éra-
mos quatro em um
grupo de 60 pessoas.
Quando saí, em 1999,
o sexo feminino já
ocupava um terço do
total de vagas", conta
a economista.

MULHERES
NO COMBATE
Ainda falta muito, portanto, para que
elas alcancem uma proporção equi-
librada em relação aos homens - tan-
to na ocupação dos postos como em
igualdade de remuneração. "As mu-
lheres passaram a assumir posições
de comando com salários mais baixos
em relação a seus colegas do time mas-
culino, ainda que tenham valor profis-
sional similar", observa Maria. A razão
é simples: elas concordam em ganhar
menos até como forma de mostrar e
apostar nas próprias competências.

Contudo, Aline Zimermann, da Fesa,
diz que não enfrenta situações em que
o cliente busque uma adequação sala-
rial por conta da escolha de uma can-
didata mulher. E tem argumentos para
tal: "Mulheres que hoje estão entre 30
e 40 anos cresceram vendo que não
existem barreiras, sabem que podem
ser tão competitivas como qualquer
homem e exigem direitos iguais". Des-
sa forma, nem passa pela cabeça delas
que possam ser preteridas ou ganhar
menos apenas por serem mulheres.
Elas já entram no mercado de trabalho
em absoluta igualdade de condições.
Apesar de concordar que essa seja uma
tendência, Maria diz que por enquanto
não é uma realidade.

BONS EXEMPLOS DA INVASÃO
Teses à parte, há provas dessa invasão
por todos os lados. Márcia K (que pre-

fere não identificar a
empresa em que tra-
balha), é superviso-
ra do banco de uma
montadora da indús-
tria automobilística, e
é um desses exemplos
de sucesso. Profissio-
nal da área financeira
há cerca de 20 anos,
ela vem assistindo à
chegada de levas de
mulheres a esse re-
duto a cada ano que

passa. Márcia acredita que é uma ten-
dência que vem ocorrendo no mundo
inteiro. "Há 20 anos era uma área onde
trabalhavam apenas homens; hoje,
porém, as mulheres estão em cargos de
gerência, supervisão e até diretoria".

Embora elas venham conquistando
espaço e salários melhores, Márcia vê
muita resistência,preconceito e dificul-
dade entre os homens em aceitar o sexo
oposto como chefe. "O unviersos fi-
nanceiro é muito resistente em relação
às mulheres", observa a supervisora.

administram a situação e encaram o
fato com naturalidade. Já as mulheres
são mais exigentes, se sentem culpa-
das, se punem e querem ser perfeitas".

Esse nível de exigência, entretanto,
não interfere no profissionalismo, a
sensibilidade e a intuição, característi-
cas que as mulheres carregaram para o
ambiente de trabalho, mostram que as
relações humanas têm infinitos mati-
zes. "Ser mulher ajuda, pois me dá um
ângulo diferente, sobretudo no trato
com as pessoas. Acho que consigo en-
tender os clientes melhor, ou me dedico
mais a eles. É da índole feminina cuidar
e isso se traduz nessa relação profissio-
nal",pondera Fernanda de Lima.

DESAFIOS CONSTANTES
Nos últimos dez anos, elas vêm se
esforçando para galgar melhores lu-
gares, ganhar mais e serem reconhe-
cidas - "ainda que esse desafio tenha
como preço a renúncia à vida familiar",
observa Maria. A remuneração das
mulheres aumentou" consideravel-
mente, e até os cargos são mais altos.

"O que mudou nesses últimos tempos
foram as nossas roupas, estão mais co-
loridas", brinca Eliana. Na verdade, com-
pleta, "há ainda um ranço machista".

E quanto mais eles resistem em acei-
tar, mais a ala feminina se esmera, se
cobra, se preocupa e busca excelência
em suas competências. As mulheres
estão sempre empenhadas em melho-
rar e isso faz com que estejam sempre
preocupadas com o próprio desempe-
nho. "Quando cometem algum en-
gano ou quando erram, os homens

Mas muitas vezes isso ocorre por con-
ta de sucessivos enxugamentos na fo-
lha de pagamento, quando as empre-
sas demitem executivos homens com
excelentes salários para contratar no
lugar executivas mulheres com remu-
nerações mais discretas, embora com
títulos pomposos como gerente, vice-
presidente, superintendente.

A receita para a virada desse jogo,
segundo a consultora, é a executiva
trabalhar em cima de seu próprio valor.
"As mulheres não podem mais ficar na
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na expectativa de que os outros valori-
zem seu trabalho nem esperar o reco-
nhecimento de suas competências da
mesma forma que aguardam elogios à
sua beleza".Essa tendência à passivida-
de, segundo Maria, pode ser o entrave
que impede as executivas de chega-
rem aos postos que merecem ocupar.

década de 90 o salto foi de qualidade e
as mulheres passaram a exercer fun-
ções gerenciais e até de diretoria. Há
trinta anos, quando elas começaram a
invadir as universidades, os cursos es-
colhidos em geral eram de jornalismo,
psicologia e direito. A saturação nessas
áreas fez com que o interesse femini-

O segredo é encontrar o ponto cer-
to da receita. Ainda que a cada uma
esteja reservada a tarefa de encontrar
a própria fórmula, Maria adianta que
nenhuma mulher deve ser tão pas-
siva, por exemplo, na espera de ser
reconhecida, nem tão defensiva ao
extremo de se travestir em homem
para obter melhores posições.

Quando, há dez anos, a consulto-
ra Eliana trabalhou fazendo cenário
econômico, num grupo de 16 pesso-
as, era a única mulher. "Nas reuniões,
estava sempre de terninho preto e ca-
misa branca, acho que para não apa-
recer demais ou simplesmente para
seguir as regras deles.
Nos momentos de
descontração, os as-
suntos sempre eram
voltados para sexo e
futebol e eu tinha de
lembrá-los que ali
existia uma mulher".

Isso tudo pode ser
uma questão de tem-
po. Durante os anos
70, foi registrado um
avanço quantitativo
das mulheres no mer-
cado de trabalho. Na

no se voltasse também para carreiras
como administração de empresas. De
fato, pesquisas do Conselho Federal
de Administração mostram que, em
1994, havia 21% de mulheres entre os
formandos. Elas cresceram para 25%
em 1998; eram 33% dos formandos
em 2005 e a escolha da carreira pros-
segue entre as favoritas das mulheres.

UM OLHAR MASCULINO
O professor Antônio Lanzana, da Fa-
culdade de Economia e Administração
(FEA- USP) assiste a essa mudança há
22 anos. "As mulheres, que não estu-
davam até os anos 60 e 70, passaram a

invadir as faculdades,
e isso se reflete no
mercado de trabalho",
diz Lanzana. Mas ele
acredita que esse ce-
nário pode ser visto
em outras atividades.
Em todas as áreas as
mulheres são em mais
quantidade nas por-
tas de entrada, por-
que nos cargos mais
elevados ainda são os
homens que tomam
conta. "Isso não está

BAÚ DE CURIOSIDADES
Nesse cenário em constante mudanças,
onde as mulheres têm de se adaptar
aos ambientes predominantemente
masculinos, muitas histórias ocorreram,
umas divertidas, outras nem tanto.
Há uns vinte anos, quando a consultora
Eliana trabalhava em um banco, as
mulheres tinham de subir três lances de
escada para usar o único banheiro do
prédio para elas. "Os homens tinham
opção em todos os andares. O mais
curioso é que o banheiro feminino era
masculino internamente, não trocaram
as peças. A única mudança que fizeram
foi a troca de placa de identificação na
porta", relembra a consultora.
Já Fernanda de Lima viveu outro tipo de
situação. Um dia, quando ainda morava
em Londres, ela tinha uma reunião na
Itália. No caminho para o aeroporto,
sua babá ligou dizendo que estava
doente e Fernanda não tinha com quem
deixar sua filha. Como seria a líder da
reunião com os executivos, a opção
de cancelar o compromisso nem foi
cogitada. "Graças a cooperação da babá
de uma amiga consegui resolver tudo".
O interessante é que a partir daí ela foi
em busca de uma creche para as outras
mães-eram 1.500funcionários. Então,
conseguimos uma creche, mas era só
para caso emergenciais, e mesmo assim
só podíamos usá-la 20 dias por
ano. "Não faz tanto tempo assim: só
oito anos! E estamos falando de Londres
que é um dos centros financeiros do
mundo", alfineta Fernanda.

estagnado e a mudança é apenas uma
questão de tempo", observa Lanzana.

Agora, no mercado financeiro, a
participação do sexo feminino é coi-
sa mais nova. E isso se deve à própria
dinâmica da área, que sofreu modi-
ficações nos últimos dez anos. "O se-
tor tem dinamismo e todo segmento
que se transforma rápido muda com
a mesma velocidade a estrutura de
ocupações", diz Lanzana. •
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Text Box
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