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Trabalhar além da conta sempre será uma perda de tempo
Banda executiva

Lucy Kellaway

T
rabalhar 14 horas
por dia é prejudicial
à sua saúde, família,
relações,
personalidade e seu

humor. É também ineficaz.
Todos sabemos disso, mas o
triste caso de Moritz Erhardt
serviu para nos lembrar mais
uma vez.

Mesmo que ficar provado
que a morte do estagiário do
Bank of America nada teve a ver
com o excesso de trabalho, a
história ainda me faz ficar
surpresa com um dos maiores
mistérios da vida nos
escritórios. Por que um jeito de

trabalhar que é ao mesmo
tempo desagradável e
improdutivo se mostra comum
no mais procurado e bem
sucedido segmento da
economia?

Por que jovens banqueiros de
investimentos se submetem a
isso? Eles sabem que vão
trabalhar demais, mas parecem
não se importar. Este ano, o
Goldman Sachs recebeu 17 mil
inscrições por 350
oportunidades para passar o
verão [no Hemisfério Norte]
trabalhando muito além do
saudável ou desejável.

Tenho jogado um jogo de
que gostava quando era
criança, em que considerava
situações hipotéticas terríveis
como: sob que condições eu
comeria uma tigela de vômito?

Desta vez, considerei algo
ainda menos prazeroso: o que
me faria trabalhar
regularmente 14 horas por dia?

Cheguei a três possibilidades.
Primeira, se eu recebesse por
hora e minha família estivesse
morrendo de fome. Segunda, se
eu estivesse em um negócio
próprio e fosse obcecada por
ele. E terceira, se o trabalho

fosse uma questão de vida ou
morte. Se eu tivesse sido uma
enfermeira atrás de linha de
frente de batalha na Primeira
Guerra Mundial, não deixaria o
trabalho às 17h30.

Nenhuma destas situações se
aplica aos jovens banqueiros
de investimentos. Eles não
estão sob pressão financeira.
Qualquer um que tenha sido
contratado pelo Bank of
America certamente teria
conseguido um emprego
mais civilizado em outro
lugar. O trabalho de um
banqueiro na área de fusões
e aquisições (para onde
Erhardt estava designado)
não chega a ser o tipo de
coisa que espalha felicidade:
todos os estudos mostram
que mais da metade dos
negócios que os banqueiros
recomendam aos clientes
destrói valor, em vez de criar.

Então, por que eles toleram
tantas horas de trabalho?
Questionei dois banqueiros
de investimentos novatos.
Um deles estava tão triunfante
por ter conseguido o emprego
que todos os seus amigos
queriam, que parecia receber

a carga de trabalho como
mais uma confirmação de seu
próprio valor para a
organização e para o mundo.

O outro deu de ombros: todo
mundo trabalha até tarde.
Isso chega ao cerne da
questão. Os banqueiros de
investimentos se cercam de
outros banqueiros de
investimentos e assim a ideia
que eles têm do que é normal
fica distorcida de uma maneira
grotesca. Assim como um
anoréxico pode pensar que é
normal comer uma folha de
alface no almoço, os jovens
banqueiros acham que é
normal passar 14 horas em suas
mesas. Esse jovem nem chegou
a achar estranho o fato de um
colega restringir a quantidade
de água que bebe durante o
dia, pois isso reduz o tempo
que ele passa afastado de sua
mesa. Ele estava, na verdade,
considerando fazer o mesmo.

O segundo mistério é por que
os bancos impõem uma rotina
de trabalho aos funcionários
que os deixa exaustos e não lhes
proporciona bem algum.
Suspeito que seja pelo mesmo
motivo que levou o velho

sistema de “fag ging” a durar
tanto tempo nas escolas
públicas britânicas. Isso
significa que quando você é
obrigado a servir um aluno da
classe superior, mal pode
esperar para fazer o mesmo
com outros alunos novatos.

Os banqueiros mais
graduados alegam que a carga
horária puxada é resultado
das demandas intermináveis
dos clientes. Um sócio se sente
obrigado a prometer a um
cliente que pode produzir um
relatório num piscar de olhos,
o que significa que um
subordinado terá de ficar a
noite inteira acordado
escrevendo esse relatório.
Quando ele o envia para seu
chefe, invariavelmente recebe
o material de volta com
milhares de correções a serem
feitas — o que significa mais
uma noite em claro.

A maior estupidez neste
sistema maluco é como ele
atende mal os interesses dos
clientes. Sempre que participo de
apresentações feitas por
banqueiros de investimentos, o
que costuma me impressionar
mais é a escala do desperdício.

Cópias de slides são entregues
em um papel tão grosso que
poderia ser usado para fazer
convites de casamento. Há muita
ostentação de fatos e diagramas;
as apresentações são longas
demais e feitas por muitas
pessoas. A principal mensagem é:
estamos fazendo um esforço
enorme para justificar o absurdo
que cobramos de vocês.

Seja qual for a causa da morte
de Erhardt, ela provavelmente
não vai mudar a maneira como
os jovens banqueiros de
investimentos trabalham. Os
estagiários não vão entrar em
greve e os banqueiros mais
velhos não vão parar de
tiranizar os mais jovens.

A melhor esperança de
mudança seria os clientes
pegarem esses relatórios
luxuosos e exagerados,
escritos por estagiários que
dormem pouco, jogá-los no
lixo e dizer — como a cantora
Shania Twain —, “That Don’t
Impress Me Much” (Isso não
me impressiona muito).

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira
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Mesmo no topo, elas recebem menos
As mais bem-sucedidas recebem salários 18% inferiores aos de executivos nos mesmos cargos. Por Carol Hymowitz e Cécile Daurat, da Bloomberg

TONY AVELAR/BLOOMBERG
No ano passado, dos cinco

executivos mais bem pagos de
cada uma das empresas que
compõem o Índice Standard &
Poor ’s 500, 198 eram mulheres,
ou 8% do total. Essas executivas
bem-sucedidas ganhavam, em
média, US$ 5,3 milhões anuais,
18% menos que os homens, se-
gundo dados da “Bloomberg”.

Quatro décadas após uma
grande quantidade de mulheres
ter começado a fazer parte do al-
to escalão das organizações,
apenas algumas delas alcança-
ram as faixas dos que ganham a
maior remuneração. Mesmo
tendo se formado nas mesmas
escolas de negócios, as mulheres
tendem a começar com salários
mais baixos que os dos homens,
e muitas não chegam a zerar es-
sa diferença em momentos pos-
teriores da carreira.

As executivas dizem que po-
dem ser menos exigentes que os
homens no que se refere à remu-
neração, em parte por temor de
serem tachadas de agressivas e
egocêntricas. “Sempre estive fo-
cada em negociar para a minha
equipe, mas não para mim mes-
m a”, diz Dawn Lepore, ex-CEO
da Drugstore.com e atualmente
uma das conselheiras da AOL e
da TJX. “Quando fui para a
Drugstore.com, em vez de exigir
muito de saída, pensei apenas
em fazer um ótima trabalho pa-
ra ser recompensada depois.
Não queria ser gananciosa”, diz.

As executivas que encabeça-
vam a classificação salarial das
empresas do S&P 500 para o ano
de 2012 ou seu equivalente fiscal
são Safra Catz, diretora financei-
ra da Oracle, com US$ 51,7 mi-
lhões ao ano, e Marissa Mayer, da
Ya h o o ! , com US$ 36,6 milhões.
Embora ambas ganhem mais do
que alguns profissionais do mes-
mo nível, seu exemplo é mais ex-
ceção do que regra.

A diretora operacional do Fa -
cebook, Sheryl Sandberg, que em
seu best-seller “Faça Acontecer”
orienta as mulheres a não repri-
mirem suas ambições, ressalta-
que a falta de “patrocinadores”
no local de trabalho impede as
mulheres de pedirem tarefas
mais desafiadoras e aumentos.

As mulheres são presença tão
rara em cargos de direção — s o-
mam cerca de 20 CEOs do S&P
500 — que podem não querer se
destacar mais por serem rigoro-
sas na questão salarial, segundo
Patricia Cook, presidente da
empresa de recrutamento Cook
& Co. “Elas tendem a se conten-
tar mais que os homens com o
que lhes é oferecido.”

As principais executivas fica-
ram ainda mais para trás em re-
lação a seus colegas homens em

determinados setores. Denise
Morrison, por exemplo, CEO da
empresa de alimentos Camp-
bell Soup, ganhou US$ 8,76 mi-
lhões no ano passado, 24% me-
nos do que a média recebida
por homens que ocupam a mes-
ma posição em outras empresas
de alimentos, bebidas e cigar-
ros. Heather Bresch, do labora-
tório farmacêutico Mylan, rece-
beu US$ 9,96 milhões, 33% me-
nos que a média dos diretores
de empresas farmacêuticas, de
biotecnologia e de ciências da
vida. Muitos fatores entram na
composição dos níveis salariais,
entre os quais desempenho,
idade e experiência.

Tanto Denise, de 59 anos,
quanto Heather, de 44, são rela-
tivamente novas em seus cargos
de CEO — respectivamente des-
de agosto de 2011 e janeiro de
2012. “É deplorável que em
muitos casos ainda exista uma
grande diferença de salário en-
tre homens e mulheres, espe-
cialmente em cargos executi-
vos”, disse Maggie Wilderotter,
de 58 anos, CEO da Frontier
Communications desde 2004 e
uma das conselheiras da Proc-
ter & Gamble e da Xerox Corp.

No ranking da S&P, aparece-
ram 50 diretoras financeiras. A
que ganhava menos era Karen
Burns, diretora financeira interi-
na da empresa de tecnologias de
computação visual Nvidia desde
2011, que recebeu US$ 841.517
no ano passado. Já Kimberly
Dang, de 43 anos, diretora fi-
nanceira da Kinder Morgan, es-
tá na função desde 2005. No

ano passado, sua remuneração
foi de US$ 1,72 milhão. Sua em-
presa de energia computou US$
10 bilhões em vendas em 2012.
A título de comparação, a re-
muneração média de diretores
financeiros de cinco empresas
similares, com vendas de US$ 5
bilhões a US$ 17 bilhões, foi de
US$ 2,3 milhões.

Outro caso é o de Mary Wins-
ton, de 51 anos. Ela se tornou di-
retora financeira da Family Dol-
lar Stores em abril do ano passa-
do, depois de quatro anos ocu-
pando mesmo cargo na rede de
supermercados Giant Eagle, de
capital fechado, com cerca de
US$ 9 bilhões em vendas. Ela re-
cebeu US$ 1,1 milhão no ano
passado na Family Dollar, tradi-
cional rede americana de lojas
de alimentos, roupas e produtos
para a casa a preços populares. A
empresa computou uma receita
de US$ 9,3 bilhões em 2012.

No ano fiscal de 2013, Mary
vai ganhar US$ 1,3 milhão se al-
cançar sua meta de bônus. A re-
muneração média do CFO de
quatro varejistas de preços po-
pulares, também com vendas
que vão de US$ 2,1 bilhões a US$
16 bilhões, foi de US$ 2,1 mi-
lhões no ano passado .

“As mulheres olham mais para
as oportunidades do que para o
dinheiro, mesmo quando chega-
ram a níveis tão altos”, disse M.J.
Tocci, diretora da Heinz Negotia-
tion Academy for Women da
Universidade Carnegie Mellon.

No total, as mulheres que tra-
balham em período integral nos
EUA ganharam, em média, US$

0,77 para cada US$ 1 pago aos
homens em 2011, segundo da-
dos do censo do país. A discre-
pância pode ser explicada, em
parte, por diferenças de profis-
são, experiência e qualificações.
No caso das mulheres das em-
presas incluídas no S&P 500
que ocupavam os patamares
mais altos da escala corporati-
va, e receberam US$ 0,82 para
cada US$ 1 de seus colegas ho-
mens, os níveis de experiência e
qualificação são mais seme-
lhantes aos dos homens.

Um estudo realizado pela Ca-
talyst em 2010 detectou que,
equiparados fatores como aspi-
rações profissionais, anos de ex-
periência, setor, número de fi-
lhos e outras variáveis, os ho-
mens têm maiores probabilida-
de de assumir cargos mais altos
e de ganhar, em média, US$
4.600 mais do que as mulheres.
O estudo envolveu 9.927 re-
cém-formados em programas de
MBA na America, Europa e Ásia.
Entre as mulheres que ganham
o mesmo ou mais que os ho-
mens em seu setor estão executi-
vas das empresas de maior clas-
sificação do ranking S&P 500.

No ano passado Marissa
Mayer, de 38 anos, foi recrutada
no Google, onde era uma execu-
tiva do alto escalalão, para se
tornar CEO do Yahoo e melhorar
os resultados da pioneira da in-
ternet. Ela recebeu remuneração
total de US$ 36,6 milhões, além
de deter ações do Yahoo avalia-
das em cerca de US$ 66 milhões.
Comparativamente, Jeffrey Wei-
ner, de 43 anos, que é diretor do

LinkedIn desde 2009, ganhou
US$ 1,2 milhão, e sua participa-
ção acionária no LinkedIn vale
mais de US$ 40 milhões.

Suprimir a diferença de remu-
neração pode depender de as
mulheres conquistarem uma
parcela de cargos nos altos es-
calões executivos mais próxima
à dos homens. Nenhuma em-
presa do S&P 500 tinha mais do
que três mulheres entre seus
cinco executivos mais bem pa-
gos no ano passado. Quatro de-
las — a Frontier Communica-
tions, a Aetna, a Avon Products
e a International Paper — t i-
nham três. Outras 21 organiza-
ções tinham duas.

Safra Catz, CFO da Oracle e
executiva de maior salário das
empresas do S&P 500, recebe
mais do que muitos CEOs, en-
tre os quais Steve Ballmer, da
Microsoft. Mesmo assim, sua
remuneração corresponde a
cerca de metade da do homem
de melhor salário: Larry Elli-
son, seu chefe na fabricante de
software Oracle.

M.J. Tocci, diretora na Carne-
gie Mellon, estimula mulheres
de todos os níveis a pressiona-
rem por salários iguais. “M e s-
mo as mulheres que afirmam
não se importar com dinheiro
deveriam ganhar o correspon-
dente à sua posição — e nada
impede que deem seu dinheiro
para quem quiserem”, disse.
“Aquelas que aceitam menos do
que o pago aos homens pelas
mesmas atribuições pioram as
condições daquelas que virão
depois delas.”

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

B ra s i l e i ra s
também têm
salário menor
Letícia Arcoverde
De São Paulo

Assim como no exterior, a rea-
lidade das mulheres que ocu-
pam cargos no alto escalão das
empresas no Brasil é marcada
pela desigualdade nos salários
— a julgar pelos valores pagos
nas diretorias, um passo antes
das cadeiras mais cobiçadas co-
mo a de CEO e vice-presidências.

Segundo a consultoria de re-
cursos humanos Hay Group, a
remuneração total anual de exe-
cutivas em nível de diretoria no
país é 18% mais baixa do que a
de homens, mesmo número re-
gistrado no Índice Standard &
Poor ’s 500, nos EUA.

Em 2012, as executivas ganha-
ram, em média, R$ 903 mil por
ano, enquanto homens recebe-
ram pouco mais de R$ 1 milhão.
Os números incluem salário ba-
se, incentivos de curto e longo
prazo, além de pacote de benefí-
cios. Segundo o levantamento, o
tempo médio de empresa nos
dois casos é de 11 anos, mas elas
costumam ser mais jovens. Em
média, as diretoras têm 44 anos
e, os homens, 48.

Participaram da pesquisa 3800
executivos de 300 empresas, on-
de apenas 17% das diretorias são
comandadas por mulheres.

A maior remuneração feminina anual segundo a Standard & Poor’s 500 é de Safra Catz, CFO da Oracle, de US$ 51,7 milhões. Outra que se destaca é Marissa Mayer, CEO do Yahoo, com US$ 36,6 milhões
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 set. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




