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A recepção dos escritórios do Nomura em Roppongi Hills, no centro de Tóquio, é um quadro 
perfeito de confiança e sofisticação. O local abrigou o Lehman Brothers antes da quebra do 
banco americano em setembro; agora, a logomarca do Nomura, o maior banco de 
investimento do Japão, está à mostra. Entretanto, o vazio escuro das salas além da recepção 
ilustra os desafios que o Nomura ainda enfrenta em seus esforços para integrar o Lehman. 
 
Quando comprou a maior parte das operações do Lehman na Ásia, Europa e Oriente Médio em 
outubro, o Nomura teve de transferir rapidamente centenas de funcionários do Lehman para 
seus apertados escritórios no norte de Tóquio. Isso foi feito porque mover os 15 mil 
funcionários do Nomura para o prédio do Lehman Brothers teria sido impossível e o objetivo 
era integrar o staff do banco americano rapidamente nas várias equipes de negócios das 
operações japonesas do Nomura.  
 
Agora, os escritórios vazios continuam sendo uma lembrança desolada de que os ex-
banqueiros do Lehman que ainda estão ali poderão abandonar o novo local de trabalho com a 
mesma rapidez com que deixaram Roppongi Hills. "Eles trouxeram as pessoas, e a maioria 
delas terá ido embora assim que receber o segundo pagamento de bonificações, em outubro", 
afirma um ex-banqueiro do Lehman que deixou o Nomura recentemente. "Há o risco de eles 
perderem tudo pagando as bonificações garantidas para essas pessoas que estão ficando 
frustradas e indo embora. Se eles não integrarem os dois bancos rapidamente, tudo vai ruir e 
eles ficarão com muitos funcionários japoneses insatisfeitos."  
 
Esse risco está pressionando a cúpula do Nomura para que demonstre o mais rápido possível 
para seus investidores, funcionários japoneses e todos os outros acionistas, os benefícios da 
ambiciosa aquisição do grupo. O banco japonês já perdeu alguns ex-banqueiros graduados do 
Lehman e várias fontes afirmam que há um grau elevado de frustração nos dois lados por 
causa de problemas de comunicação e o choque de duas culturas diferentes. 
 
"Há uma falta de comunicação entre o pessoal estrangeiro mais graduado e o staff japonês", 
diz um executivo do Nomura. Ele afirma que parte dos funcionários japoneses não está mais 
informando certas coisas para seus gerentes estrangeiros devido a dificuldade de serem 
entendidos em um outro idioma. "Não consigo ver nenhuma similaridade entre o Nomura e o 
Lehman, com exceção do fato de que tomamos os mesmos elevadores para os escritórios", diz 
um ex-banqueiro do Lehman que recentemente pediu as contas no banco japonês.  
 
A administração do Nomura nega que há uma divisão cultural e afirma que a crise vem 
assegurando que todos os funcionários, independentemente de onde vieram, estão unidos na 
realização de um trabalho. "Não nego que existe um certo grau de insatisfação. Mas há 
também um forte senso de urgência em todos os que trabalham nos mercados e isso vem 
alimentando a solidariedade entre os funcionários", afirma Hiromasa Yamazaki, vice-diretor-
presidente de mercados globais. As fusões no setor financeiro são sempre problemáticas, mas 
o que torna a situação particularmente desafiadora é que mesmo tendo sido o comprador, é na 
própria cultura do Nomura onde a alta administração está tentando fazer as transformações 
mais radicais. 
 
"O que está acontecendo é uma revolução cultural", diz um ex-administrador do Nomura que 
deixou a instituição anos atrás, tendo ele mesmo falhado em conduzir uma mudança menos 
dramática. O Nomura tem uma cultura "completamente doméstica",diz ele, baseada nos 
costumes japoneses do emprego para a vida toda, onde a lealdade à companhia é forte, a 
tomada de decisões é lenta e a tolerância ao risco é baixa. Para aqueles que chegam de fora, 
especialmente de um banco ocidental como o Lehman, onde as pessoas são contratadas e 
demitidas e a tomada de riscos é incentivada, tal cultura "é um choque", diz.  
 
Kenichi Watanabe, diretor-presidente, e Takumi Shibata, diretor operacional, estão conduzindo 
as forças por trás da aquisição e da integração. Ambos são mais globais em perspectiva que a 
administração anterior e Shibata em particular é bem viajado, tendo já passado muito tempo 



em Londres, e conhece os potenciais concorrentes do Nomura nos mercados internacionais. 
Segundo pessoas familiarizadas com a maneira de pensar dos dois, Watanabe e Shibata 
acreditam que as maneiras ultraconservadoras do Nomura precisam mudar para que ele passe 
a ser globalmente competitivo. Embora a cultura dos bancos de investimentos ocidentais 
esteja sendo criticada na crise financeira por exaltar as conquistas individuais e recompensar a 
tomada de riscos, essas pessoas afirmam que a cúpula do Nomura acha que o grupo precisa 
abraçar essa cultura se quiser ser bem sucedido mundialmente. "O Nomura não é mais uma 
companhia que vive num Japão isolado", diz Hiromi Yamaji, diretor global de banco de 
investimento, hoje baseado em Londres. "Acabou-se o tempo em que você entrava na agência 
e alguém parecido com um samurai ia recebê-lo", diz Takei Sumino, diretor operacional do 
banco nos Estados Unidos.  
 
A ambição do banco de crescer fora do Japão significa que ele precisa se adequar aos padrões 
mundiais em tudo, do idioma falado pela equipe ao modelo de gestão de carreiras, para 
conseguir atrair gente do calibre que necessita. Watanabe e Shibata estão sendo rápidos ao 
tentar tirar vantagem da aquisição do Lehman como uma maneira de realizar essa 
transformação. Muitos ex-banqueiros do Lehman -principalmente americanos e europeus- 
foram colocados em posições importantes anteriormente ocupadas por funcionários japoneses, 
num sinal claro de que os cargos serão alocados de acordo com a capacidade, em vez dos 
anos de casa. Como resultado, os funcionários japoneses estão tendo que se acostumar a falar 
em inglês, cada vez mais o idioma oficial do Nomura. 
 
Mudanças radicais também estão sendo introduzidas na remuneração, onde as velhas práticas 
vêm se mostrando difíceis de ser eliminadas. Por exemplo: embora os pagamentos baseados 
no tempo de serviço na casa estejam sendo aplicados com menos rigidez atualmente, a 
diferença de salários entre todos os funcionários, independentemente do cargo, na mesma 
faixa etária é de apenas entre 5% e 10%, afirma Sumino a respeito da operação japonesa. 
Cinco anos atrás o Nomura adotou um sistema em que as pessoas podem ser rebaixadas de 
posto, "eu acho que isso nunca foi colocado em prática", diz ele. 
 
Alguns funcionários com mais tempo de casa vêm dizendo que não toleram o pessoal do 
Lehman porque a única coisa com a qual eles parecem se importar é a remuneração. O risco 
para o Nomura é que a "revolução cultural" abale o moral entre o staff japonês, sem garantir 
que os talentos adquiridos com o Lehman permaneçam na instituição. Mas a administração 
acredita que o Nomura não tem escolha a não ser seguir adiante com o jogo de apostas altas. 
"Existe uma questão: é melhor dominar e permanecer no seu mundo pequeno, ou tentar 
crescer fora dele?", diz Yamazaki. "Eu acho que as pessoas entendem que não há um futuro se 
você não escolher o segundo caminho." 
 
Este ano, poucos meses depois de adquirir o Lehman Brothers, a administração do Nomura 
chocou os funcionários japoneses ao pedir a eles que escolhessem entre um plano de 
remuneração baseado no desempenho, com os riscos consequentes de se ter pagamentos 
muito altos ou muito baixos, e o plano tradicional baseado no tempo de serviço, que oferece 
uma maior estabilidade. A mudança na remuneração está intimamente ligada a uma mudança 
igualmente radical no desenvolvimento de carreiras. O Nomura seguiu por muito tempo o 
sistema japonês de treinamento de generalistas, em vez de especialistas. Mesmo que alguém 
tivesse passado a maior parte de sua carreira vendendo ações para investidores de varejo no 
Japão, essa pessoa podia se ver um dia nomeada diretora de gerenciamento de ativos. Isso 
também significava que os representantes em posições administrativas internacionais eram 
sempre "diplomatas", que sabiam como se comunicar com a cúpula em Tóquio, mas tinham 
pouca experiência nas unidades pelas quais estavam responsáveis. 
 
A administração agora quer criar mais especialistas para "aumentar o nível de qualificação 
para o padrão mundial", como disse a funcionários o diretor-presidente do Nomura Kenichi 
Watanabe. Essa mudança radical oferece riscos para o staff japonês uma vez que há pouca 
mobilidade da mão de obra no Japão. As pessoas que decidem mudar no meio da carreira 
depois de se especializarem em uma determinada linha têm poucas opções fora do Nomura. 
Não surpreende que as mudanças tenham desencadeado tanta inquietação. 
 



Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 ago. 2009, Eu & Investimentos, p. 
D8. 


