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Meu Dinheiro

Entressafra de heróis abala Wall Street
Escândalos, desconfianças e crise de credibilidade deixam jovens do mercado sem líderes. Por Vincent Boland, do "Financial Times"

Aqui vai uma pequena, embo-
ra reveladora, anedota sobre o ta-
manho do tombo sofrido pelos
poderosos. Kathryn Harrigan,
professora da cátedra Henry R.
Kravis de liderança empresarial,
da Columbia Business School,
pediu, recentemente, a seu novo
elenco de candidatos a alunos do
curso de MBA para que fizessem
uma lista das pessoas por eles
mais admiradas e antipatizadas
em seus setores de atividades.

Vinte anos atrás, nomes como
Rockefeller, Rohatyn ou Volcker
teriam aparecido na coluna dos
"mais admirados". Dessa vez, po-
rém, cada um dos alunos em po-
tencial provenientes do setor de
serviços financeiros listou ape-
nas vilões. "Eles não têm mais
nenhum líder que admirem",
afirma ela.

Parece que não sobrou ne-
nhum herói em Wall Street. Isso
pode ser chocante, mas será sur-
preendente? Uma das conse-
qüências do recente acordo en-
volvendo o pagamento de US$

1,4 bilhão para arquivamento
de uma investigação em nível
mundial sobre conflitos de inte-
resse e pesquisas distorcidas so-
bre o desempenho de ações é
que ele colocou em descrédito a
tradicional aura de liderança de
Wall Street, que invariavelmente
irradiava do setor dedicado ao
mercado acionário.

Executivos-chefes de quais-
quer firmas que tenham sido
multadas por venderem pesqui-
sas tendenciosas, ou por paga-
rem a terceiros para que assim
agissem, dificilmente serão leva-
dos a sério como porta-vozes de
uma Wall Street renovada e aper-
feiçoada. Os esforços de Stan
O'Neal, na Merrill Lynch, ou de
Philip Purcell no Morgan Stanley,
com esse objetivo, foram notoria-
mente mal-sucedidos, o que ilus-
tra a profundidade do buraco em
que muitas firmas se enterraram.

Até mesmo Richard Grasso,
chairman da Bolsa de Valores de
Nova York (NYSE), foi derrubado
de seu pináculo. Grasso tinha si-

do um porta-voz eficaz de Wall
Street depois dos ataques terro-
ristas em 11 de setembro de
2001, que paralisaram a NYSE
por quatro dias. Ele recebeu elo-
gios por coordenar a reabertura
do mercado e intermediar as
conversações visando fechar
acordos extrajudiciais.

Mas a NYSE topou com proble-
mas inesperados. Está em curso
uma investigação sobre possíveis
irregularidades cometidas por
especialistas no pregão, um des-
dobramento que foi anunciado,
ironicamente, quando o acordo
estava para ser divulgado. A ren-
da de Grasso em 2002, ultrapas-
sando US$ 10 milhões, também
fez surgir questionamentos no
momento em que a remunera-
ção de executivos está sob escru-
tínio e depois que três anos de
mercado em baixa arrasaram as
carteiras de investimentos.

O resultante vácuo de lideran-
ça significa que ninguém parece
estar no comando, em Wall Stre-
et. "O cenário é meio caótico, nes-

te momento", diz Donald Rem-
bert, assessor de investimentos
de Falls Church, Virgínia.

Harrigan, da Columbia, diz
que o vácuo é, em parte, conse-
qüência da estrutura e da cultura
das corretoras de títulos e ações.
"Elas não têm experiência em tra-
balhar para o bem do setor", diz
ela. "Tudo se resumia a uma com-
petitividade feroz, a tentar rou-
bar os melhores profissionais do
concorrente. Esta era será uma
nova experiência para eles".

Evidentemente, as coisas pre-
cisam ser vistas sob uma perspec-
tiva apropriada. Wall Street já vi-
veu crises mais graves, com con-
seqüências ainda mais devasta-
doras para o mercado acionário e
para investidores. Depois do
crash de 1929, e do grande perío-
do de baixa no mercado e das re-
formas que se seguiram, o presi-
dente da NYSE, Richard Whitney,
foi para a cadeia por apropriação
indébita. Por outro lado, então
foi criada a Comissão de Valores
Mobiliários americana (SEC), e

mercados regulamentados pas-
saram a ser uma realidade.

Então, é irônico que Wall Stre-
et decida sofrer um colapso ner-
voso coletivo exatamente no mo-
mento em que o mercado de
ações começa a melhorar. O índi-
ce S&P 500 registra alta de 4,6%,
até agora, neste ano, e o mercado
acionário Nasdaq teve alta de
11,5%. Há evidências de que che-
gou ao fim um ciclo de prejuízos
que durou três anos. Há um acú-
mulo de transações esperando
para serem executadas, e fala-se
que haveria US$ l bilhão parado
nas contas de investidores, espe-
rando o momento de retornar às
bolsas de valores.

A questão é se a atual safra de
altos executivos de bancos de in-
vestimentos— Sandy Weill, do Ci-
tigroup; Purcell, do Morgan
Stanley; Grasso da NYSE e muitos
outros — ainda tem credibilida-
de para continuar atuando e be-
neficiarem-se de uma retomada
na atividade, quando ela aconte-
cer. "Caíram muitas peças nesse

tabuleiro e levará algum tempo
para rearrumá-las", diz Roy Smi-
th, ex-executivo do Goldman
Sachs e atualmente professor de
finanças na Escola Stern de Ad-
ministração e Negócios da Uni-
vesidade de Nova York.

Ele diz nunca ter havido uma
personalidade líder única em
Wall Street, por haver tantos inte-
resses antagônicos, mas os postos
de comando dos diferentes presi-
dentes de firmas e instituições que
definem Wall Street, entre elas a
NYSE, são públicos e simbólicos.
"Simbolismo, hoje, faz parte das
práticas de governança", diz ele.

Wall Street caminha a seu pró-
prio ritmo — que não é sempre
tão rápido quanto se poderia
pensar —, de modo que a pers-
pectiva de uma mudança genera-
lizada de regime é quase nula. O
fator determinante crucial será a
dimensão e o timing da recupe-
ração das atividades no mercado.
Mas um mercado sem liderança é
um mercado a deriva. E o que há
de heróico nisso?


