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Sexo pouco importa
Cresce a participação de mulheres nas operações de instituições com

Na primavera passada, mulhe-
res do departamento de ações da
Lehman Brothers levaram clien-
tes ao Instituto Peter Kump para
Educação Culinária em Nova
York para uma aula de cozinha.
Coquetéis foram servidos. Uma
refeição foi preparada. Houve
muitas risadas. A noitada foi tão
divertida que uma administra-
dora de "hedge funds" fez um
discurso agradecendo à Lehman
por realizar um evento só para
mulheres. Dias depois da festa,
uma convidada enviou alguns
negócios a um operador da Leh-
man como forma de agradeci-
mento: uma ordem para nego-
ciar milhões de ações.

Eventos como esse, patrocina-
dos pela rede de mulheres da
Lehman, são uma das razões que
explicam o aumento do número
e da posição hierárquica ocupa-
da por mulheres nos andares de
operações dos bancos ao redor
do mundo.

Anne Erni, diretora global de
diversificação da Lehman, diz: "Es-
tamos conectando com clientes
como jamais conectamos antes.
As mulheres estão hoje numa po-
sição para fazer contatos em ní-
veis que são significativos, como
uma ordem para negociar um mi-



Ihão de ações. Os clientes estão pe-
dindo para sermos mais diversifi-
cados e nós lucramos com isso".

Erni foi promovida para sua
função em maio, num evento
que marcou seu sexto ano no
banco de investimento. Mas, no
todo, ela está na área comercial,
tanto em ações como em renda
fixa, há uma década. Ela diz que a
experiência a preparou para a
função de tornar o pessoal da
Lehman mais diversificado.

"Se você faz o que deve ser fei-
to, se compreende a dinâmica e
a política da área, pode enten-
der melhor as políticas e práti-
cas que promovem o desenvolvi-
mento das pessoas".

As mulheres estão mais presen-
tes nas áreas comerciais em todo
o mundo — mais notadamente
no Kuait, talvez, que acaba de
abrir sua bolsa de valores a opera-
doras. E a Lehman está longe de
ser o único banco de investimen-
to com mulheres nos altos esca-
lões. O JP Morgan tem Blythe Mas-
ters, chefe de carteiras de crédito
globais, e a chefe de renda fixa da
Morgan Stanley é Zoe Cruz, só pa-
ra citar duas. Os bancos, que vêm
se inclinando cada vez mais para
o trading à busca de lucro, perce-
beram que ter equipes mistas cria
uma variedade mais ampla de
idéias e sistemas de trading.

Como diz Rhoda Peritz, uma
vice-presidente sênior de vendas
de renda fixa da Lehman, "a úni-
ca coisa que precisa ser homogê-
nea é uma meta comum".

O que os clientes buscam, diz
Erni, são pessoas que conectam
com clientes e atuam como uma
equipe. A Lehman busca estas ca-
racterísticas para determinar se
uma pessoa que já comprovou
seus recursos analíticos pode
funcionar em um ambiente de
trading. Sexo, raça e religião não
interessam para o banco. Idéias

interessam. E, é claro, sua execu-
ção interessa sobremaneira.

Para ilustrar o ponto, Erni
conta a história de alguns opera-
dores da Lehman — homens —
que vão jogar golfe. Para testar
sua capacidade de resistência e
força de vontade, planejam que
jogarão 5 rodadas de 18 buracos
no espaço de dois dias. Mas, em
seguida, mais algumas operado-
ras — mulheres — tomam co-
nhecimento do plano. Elas não
querem participar do jogo da
capacidade de resistência; elas
só querem jogar o jogo, o que
significa que elas querem se jun-
tar aos seus colegas de equipe.
Assim, em vez de alegar que são
discriminadas por não jogarem
o golfe tão bem como os ho-
mens, as mulheres estabelecem
um "negócio", sugerindo, de for-
ma colegial, uma rodada de gol-
fe em que os homens se unem às
mulheres para jogar, o chamado
golfe à Sadie Hawkins.

Cada mulher forma seu par
com um homem de sua escolha,
ainda que o propósito das equipes
seja o de unir jogadores fortes com
os que precisam aprender. Nin-
guém é deixado de fora. As ofertas
de "compra" e "venda" se encon-
tram e o negócio — a capacidade
de resistência—está fechado.

As mulheres não são novatas
em áreas de negociação. E as que
são experientes estão se empe-
nhando para tornar mais fácil o
progresso dos novos recrutas.
Lana Franks Harber, que esteve
na Lehman por quase 18 anos,
explica que costuma dizer aos
candidatos que áreas de nego-
ciação podem ocasionalmente
ser como "Clubes do Bolinha",
mas ressalta que jamais se sentiu
desconfortável.

"É uma questão de personali-
dade", afirma. Esse sentimento é
repetido por Peritz, cuja filha

mais velha é a única menina em
sua aula de basquete, dos "dribla-
dores mirins": "Jamais considerei
que ser mulher significa ser uma
barreira. As pessoas que pensam
assim estão procurando um bo-
de expiatório antes de começa-
rem". Harber gerencia a mesa de
operações hipotecárias com em-
préstimo original ("whole-loan
mortgage trading desk"). Ela co-
meçou a trabalhar na Lehman
em 1985 como analista no de-
partamento de financiamento
de contratos e passou para a me-
sa de operações em 1988 porque
"gostava da energia" Agora, dez
operadores trabalham para ela,
incluindo uma mulher. Harber e
outras operadoras dizem que o
trabalho é excelente para mulhe-
res, pois a pessoa é julgada de
forma transparente —seu de-
monstrativo de lucros e perdas.

"É preciso estar carregada e
energizada para desfrutar o car-
go", diz Mimi Duff, que está en-
volvida em operações com taxas
de juros denominadas em dóla-
res dos EUA na Goldman Sachs.
"As mesmas coisas que atraem as
mulheres às operações são aque-
las que também atraem os ho-
mens. É divertido. Há uma grati-
ficação instantânea. No fim do
dia olhamos para nosso demons-
trativo de L/P e sabemos se tive-
mos um dia bom ou ruim".

Duff começou sua carreira
usando suas habilidades em ma-
temática para trabalhar em análi-
se de renda fixa e modelagem por
computação. O aspecto que mais
apreciava em análise era o de su-
gerir idéias para formas de opera-
ção, mas ela detestava o fato de
não ter conseguido a oportunida-
de para colocá-las em prática. Ela
passou para trading pois assim
poderia "se sentar ao volante".

As mulheres também estão ru-
mando para o trading pelo mês-



O que vale são as idéias
Lehman Brothers e J P Morgan. Por David Wells, "Financial Times"

mo motivo que os homens
amam no trabalho: a possibilida-
de de um equilíbrio trabalho/vi-
da melhor do que desfrutam os
que prestam consultoria em fu-
sões e subscrições de venda de
ações, pois o dia, mesmo sendo
intenso, é comprimido pelo ho-
rário das negociações.

O tempo é, de muitas manei-
ras, uma das maiores desvanta-
gens da função. Grande parte das
mulheres que trabalha na área
de operações tem filhos. Masters
teve um filho aos 24 anos. Harber
tem uma filha de quase dois

anos.. Peritz tem uma filha de
dois anos e meio e uma bebê.

Harber chega em casa às 18h
na maioria das noites e pode che-
gar à sua casa em 10 minutos em
uma emergência. "Não consigo
me imaginar no setor bancário,
em que as pessoas ficam presas
até as nove, dez ou onze horas da
noite. Deve ser difícil", diz.

Anke Parr, que trabalha para a
Lehman em Londres, atuava em
banco de investimento antes de
começar a trabalhar nos setores
de operações em 1994. Ela con-
corda. Os operadores, diz, têm fol-
ga nos fins de semana. Parr in-
gressou na Lehman em 2000 e ho-
je vende produtos estruturados a
clientes na Alemanha e Áustria.

Ela explica que embora não
precise das regalias agora, ficou
contente em saber que alguns
traders da Lehman tiveram per-
missão para trabalhar em horá-
rios flexíveis, uma regalia conce-
dida caso a caso. Outra regalia,
que em breve deverá ser ofereci-
da pela Lehman e que já está dis-
ponível no Goldman, é a assis-
tência de emergência às crianças.

Duff, da Goldman, concorda
que o equilíbrio entre trabalho e
qualidade de vida é uma grande
atração. Mas o que há de melhor
no trading é que "é muito diverti-
do, espero que mais mulheres
atuem na área, pois desejo que se
divirtam como eu. Se pergunta-
rem aos rapazes porque estão
nessa função, também dirão que
é divertido". O sucesso com ini-
ciativas como as redes de mulhe-
res exigem um comprometimen-
to de longo prazo da alta direção
e um acompanhamento adequa-
do realizado por mentores.

E, com certeza, Wall Street ain-
da não arrumou a casa. Há um
ano, a Comissão para Oportuni-
dades Iguais de Emprego dos EUA

("US Equal Employment Oppor-
tunity Commission") processou a
Morgan Stanley, alegando que ela
discriminou uma mulher que
vendia bônus conversíveis—e até
100 outras mulheres na divisão
de capital institucional da empre-
sa — com base em seu gênero, por
dar remuneração menor do que
oferece aos homens e ao limitar
suas chances de promoção.

E as mesas de operação po-
dem ser penosas até para os ho-
mens, como ficou patente em
um julgamento recente contra a
Cantor Fitzgerald, que expôs a
natureza estridente da área de
operações daquela firma em
Londres. "Temos um longo cami-
nho a percorrer", disse Erni.
"Mas está ficando cada vez me-
lhor". (Tradução de Robert Bánvoígyi)




