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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Ao longo de sua carreira, Stacey teve diversos empregos 
dentro e fora de Wall Street. Deixou as finanças para estudar na es-
cola de culinária, depois retornou ao Distrito Financeiro com várias 
funções na NASDAQ. Ao retornar para Bolsa de Valores de Nova 
York, acabou se tornando  a diretora de operações e três anos de-
pois a 67° presidente. 
 
 Um dos conselhos que Cunningham diz às mulheres que es-
tão no começo da sua carreira profissional é: “Está tudo bem se 
sentir em menor número. Você não precisa se encaixar de acordo 
com o que as pessoas esperam que você o faça.”
 
 Stacey sempre priorizou ter uma equipe com visões e opini-
ões diversas e ter essa diversidade de pensamento é o seu objetivo 
na hora de montar a sua equipe. Para ela é fundamental contratar 
pessoas que ela considera melhores que ela, porque se você é ca-
paz de se cercar com uma equipe competente, todo mundo se for-
talece e você pode aprender com qualquer pessoa da empresa.

 
 “É útil contar a minha história porque significa que outras 
mulheres podem ouvir que há oportunidades disponíveis para elas 
que talvez não tenham percebido.” diz Cunningham para o projeto 
multimídia da Times, que apresenta uma série de entrevistas com 
dezenas de mulheres inovadoras. 
 
 Stacey tornou-se a primeira mulher em duzentos e vinte 
e seis anos a presidir a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) – a 
maior bolsa de valores do mundo que, não teve nenhum membro 
feminino até 1967 – cerca de 175 anos após ter sido fundada.
 
 Em 1994, ela entrou na bolsa de Nova York como estagiária 
enquanto cursava Engenharia Industrial na Lehigh University. Dois 
anos depois, ela começou a trabalhar na bolsa como uma “trading 
floor clerk” (são membros da bolsa autorizados a negociar no pre-
gão por conta própria).
 
 Apesar de saber que ela era uma das poucas mulheres a tra-
balhar no pregão, isso nunca a impediu de seguir em um mercado 
predominantemente masculino. Segundo Cunningham, ela nunca 
se sentiu intimidada, jogou seu próprio jogo e foi quem ela era, 
desenhando seus próprios limites. Ela achava que o seu gênero não 
deveria defini-la e não queria que ninguém a visse como “a diferen-
te”, mas nesse aspecto ela mudou sua perspectiva porque era, de 
fato, diferente e estava tudo bem porque as diferenças geram mais 
valor para uma organização.
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“Um dos sucessos 
da minha carreira foi 

não me concentrar apenas 
nos meus próximos passos, 
mas no de todos enquanto 

equipe, negócio, setor”
(Stacey Cunningham)
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