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1.
Um pouco 

da sua história



 
 Nesse mesmo ano, ela pediu um assento na Bolsa de Valores 
de Nova York. Dos dez primeiros homens que ela pediu para patro-
cinar a sua inscrição, nove negaram.

	 A	própria	NYSE	insistiu	em	uma	nova	condição	antes	de	con-
siderar a aplicação de Siebert. A condição era que recebesse uma 
carta	de	um	banco	oferecendo	empréstimos	no	preço	recorde	de	
US$445.000,00, mas os bancos só emprestariam o dinheiro caso a 
NYSE	concordasse	em	admiti-la.	Finalmente,	no	dia	28	de	dezem-
bro de 1967, ela se tornou a primeira mulher a ter um assento na 
bolsa de valores de Nova York.

 Em 1977, Muriel também foi a primeira mulher nomeada su-
perintendente de Bancos pelo Estado de Nova York. Era responsá-
vel pela supervisão de todos os bancos do Estado, regulando cerca 
de US$500 bilhões. Nenhum banco faliu durante o seu mandato, 
apesar dos fracassos em todo o país.

 Siebert cresceu em um tempo, no qual dizia-se que dinheiro 
não era um assunto para mulheres. Vanguardista, Muriel contri-
buiu como inspiração para muitas mulheres seguirem os caminhos 
do mercado.

 
 “Eu	tinha	que	ter	dois	idiomas,	se	eu	estava	lidando	com	um	
trader	toda	palavra	tinha	que	ser	uma	palavra	com	quatro	letras,	
então,	eu	tive	que	aprender	a	usar	essa	língua.”	disse	Muriel	Sie-
bert em sua entrevista para o canal Makers. 

 Conhecida como a primeira mulher de Wall Street, Muriel 
foi	uma	executiva	americana	cujos	empreendimentos	de	sucesso	
no	mercado	financeiro	ajudaram	a	expandir	as	oportunidades	para	
as mulheres no setor.

	 Siebert	sempre	teve	facilidade	em	matemática	e	diz	que	uma	
página cheia de números sempre contavam para ela uma história. 
Sua	história	no	mercado	financeiro	começou	quando	ao	visitar	a	
bolsa de valores de Nova York, decidiu se mudar com um carro ve-
lho e quinhentos dólares no bolso à procura de um emprego em 
Wall Street. 

 Em 1954, Muriel foi contratada como analista de research e 
em	pouco	tempo	já	estava	operando	na	bolsa	para	os	seus	clientes.		

 O salário de Siebert equivalia a 60% do salário dos seus pa-
res masculinos. Então, Muriel perguntou a um dos seus clientes 
qual	firma	ela	poderia	trabalhar	e	ganhar	o	mesmo	salário	dos	seus	
pares.	Como	resposta,	seu	cliente	disse	para	ela	desistir	disso	e	tra-
balhar para ela mesma.

 Em	1967,	ela	fundou	sua	própria	firma	homônima,	a	Muriel	
Siebert	&	 Co,	 Inc.	 Começou	 fazendo	 pesquisas	 para	 instituições,	
comprando	e	vendendo	análises	financeiras.
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“Levante-se, 
assuma riscos, assuma 
responsabilidades.”

(Muriel Siebert)
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