
Elas estão cada vez mais ousadas 
Daniela D'Ambrosio  
 
Aumenta o interesse das mulheres por investimentos mais arriscados.  
 
Ana Paula Wirthmann, 31 anos, está experimentando o mercado de derivativos. Diana 
Schwartman, de 25 - depois de investir quatro anos em ações da empresa onde trabalhava - 
agora coloca parte de seu dinheiro em fundos multimercados. Célia Menezes, de 33 anos, está 
interessada em operar diretamente no mercado de ações através do home broker e Ângela de 
Barros, estreou no mercado acionário aos 47 anos, através de um clube de investimentos. 
Poupança? Nem pensar. Elas têm uma lista de argumentos na ponta da língua sobre as 
desvantagens da antiquada caderneta.  
 
Segundo levantamento da Interscience com 2.615 mulheres de 18 a 45 anos, 66% fazem 
reservas de recursos para investir e 66% planejam o orçamento doméstico. Elas conquistaram 
sua independência financeira, tomaram para si o controle do orçamento doméstico e agora estão 
ávidas para conhecer melhor o universo dos investimentos.  
 
Os mais conservadores (renda fixa e DI), a maioria conhece bem, até porque ainda concentram 
suas carteiras nesses tipos de investimentos. Mas isso só não basta. Elas querem mais. Se não 
investirem, desejam, ao menos, conhecer a fundo outras opções de investimentos e testá-los 
assim que o mercado melhorar. "Elas só não estão investindo de forma mais agressiva em função 
do cenário macroeconômico, mas o interesse das mulheres em diversificar seus investimentos é 
cada vez maior", diz Sandra Blanco, criadora do site Mulherinvest, que atuou no mercado 
financeiro nacional e internacional em instituições como Merrill Lynch e Credit Suisse First Boston 
Garantia.  
 
Na semana passada, 70 mulheres de diferentes idades e classes sociais estiveram na Bovespa 
para participar de um curso sobre investimentos em ações específico para o público feminino, 
organizado pela corretora Souza Barros. Nem o mau desempenho do mercado acionário, nem a 
ameaça de guerra ou as altas taxas de juros as fizeram desistir de assistir a três horas de palestra 
em pleno centro de São Paulo.  
 
Segundo dados da Bovespa, 26% das pessoas físicas com conta na Companhia Brasileira de 
Liquidação e Custódia (CBLC) e, que portanto investem diretamente em ações, são mulheres. Na 
última edição do "Bovespa vai à praia" - campanha de popularização da bolsa - 60% dos inscritos 
eram mulheres. Já existem dois clubes de investimentos em ações exclusivamente femininos - um 
de professoras aposentadas e outro de tenistas.  
 
Sejam iniciantes ou não, um ponto é comum entre as mulheres preocupadas em investir seu 
dinheiro: a necessidade de informação. "Elas são muito cautelosas e ouvem várias fontes de 
informação antes de investir", diz Octávio Faria, superintendente executivo de marketing do 
Maxblue, distribuidora de fundos de terceiros, controlada por Deutsche Bank e Banco do Brasil. "A 
mulher só investe depois que se sente totalmente confortável sobre o assunto", concorda Sandra 
Blanco, do Mulherinvest.  
 
Além disso, segundo os especialistas, elas prezam objetivos de longo prazo. Principalmente 
porque, depois de terem filhos, costumam se preocupar com o futuro dos rebentos. "Elas pensam 
muito em proteger financeiramente a geração seguinte", diz Faria. "Prova disso é que os homens 
resgatam dinheiro com muita mais freqüência e as mulheres só o fazem quando for for 
estritamente necessário".  
 
Quando foi lançado, em abril de 2001, as projeções do Maxblue era que o público feminino 
representasse entre 20% e 25% do total de clientes. "Mas elas nos surpreenderam e hoje já 
representam 35% da nossa base de clientes", completa Octávio Faria.  



De olho nesse público, a empresa redirecionou seu foco de atuação e na última campanha 
institucional, das quatro peças publicitárias realizadas, duas eram dirigidas ao público feminino. 
"Incluímos as revistas femininas no nosso plano de mídia", diz Ariane Landim, gerente de 
marketing do Maxblue.  
 
 
 
Leia mais 
 
Apesar da crise, mercado de ações atrai mulheres de diferentes idades 
 
Curso na Bovespa reuniu 70 mulheres de diversas faixas etárias. Clube de investimento também 
atrai público feminino com perfis distintos.  
 
Na semana passada, um grupo de 70 mulheres de diferentes faixas etárias esteve na Bovespa 
para assistir a um curso sobre o mercado acionário. Segundo a corretora Souza Barros, 
responsável pelo evento, 34% tinham entre 21 e 30 anos, 33% entre 31 e 40, 22% de 41 a 50, 
8% tinham mais de 50 anos e 3% até 20 anos.  
 
Menos de 10% delas já tinham feito algum tipo de investimento em renda variável. "Mais do que 
dúvidas sobre política econômica, elas tinham questões pessoais, sobre herança ou ações que 
receberam da empresa", diz Priscila Picinini, gerente de e-commerce da corretora Souza Barros.  
 
Outras mulheres estão um passo a frente - já investem em ações. Existem dois clubes de 
investimentos femininos: um de tenistas e outro de professoras aposentadas.  
 
"Nenhuma de nós conhecia o mercado de ações, agora entendemos que tem risco, mas não é 
nenhum cassino", diz a tenista e dona-de-casa Ângela de Barros, de 47 anos, que investe R$ 100 
por mês no clube de tenistas, que começou a operar no final de janeiro. "Elas estão cientes de 
que esse tipo de investimento exige visão de longo prazo", diz Alice Morais, da corretora Égide, 
que administra o fundo. "Ninguém se desesperou com o recente desempenho da bolsa".  
 
O clube de investimentos das professoras aposentadas foi criado em 1998. Mais ativas, embora 
recebam orientação da corretora, são elas que determinam a estratégia da carteira. Diante da 
crise, por exemplo, concentraram os investimentos em bancos e siderúrgicas. "Estamos tentando 
nos proteger", diz Rosegleide de Souza Rocha, coordenadora do clube, que começou com 14 
participantes e já reúne 30 - dois deles homens. Mas, como a corretora não fechou os números, 
elas não sabem ainda qual o desempenho do clube no ano passado. "Não perdemos dinheiro", 
assegura.  
 
 
 
Leia mais 
 
Seguradoras criam produto para público feminino 
 
As mulheres são o novo alvo das seguradoras. A Itaú Seguros e o Unibanco AIG criaram produtos 
específicos para o público feminino. São seguros que garantem o recebimento de indenização em 
vida quando houver diagnóstico de tumor maligno - de qualquer espécie, com exceção do câncer 
de pele.  
 
Mas o grande foco dos seguros são o câncer de mama, ovário e colo do útero, inclusive com 
patrocínio ou doação de parte do valor pago para o IBCC (Instituto Brasileiro de Controle do 
Câncer).  
 



"A mulher é muito mais consciente", diz Patrícia Filippini, gerente de produtos vida da Itaú 
Seguros. "Um produto com esse para homens não teria apelo".  
 
O seguro do Itaú é acoplado a um seguro de vida. Tendo ou não recebido a indenização por 
câncer, os beneficiários também recebem um valor pré-determinado quando a titular morre - seja 
decorrente do câncer ou não.  
 
Já no Unibanco, pioneiro nesse tipo de seguro, a cobertura é centrada no câncer e morte 
acidental. Nos dois casos, há uma indenização única, que é recebida quando do diagnóstico da 
doença e pode ser gasta como a mulher desejar. A idade das mulheres que contratam o seguro 
varia de 35 a 45 anos. (D.D)  
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