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Cresce o número de mulheres que tomam gosto pelo mercado acionário e passam o dia em salas 
de ações para acompanhar de perto o sobe-e-desce da bolsa. Atualmente, 16,5% das contas de 
custódia registradas na CBLC são de investidoras 
 
A dona-de-casa Maria Helena Bastos Queiroz cuidava dos afazeres domésticos e dos filhos 
quando, há três meses, recebeu um convite que mudou radicalmente sua rotina. Ela foi convidada 
para conhecer uma sala de ações e dali não saiu mais. Maria Helena, que mal sabia qual era o 
significado da expressão mercado de capitais, ficou fascinada com o funcionamento da bolsa de 
valores e mergulhou de cabeça. Conseguiu convencer o marido, que sempre foi muito 
conservador nos investimentos da família, a aplicar em ações 20% dos recursos que estavam em 
fundos DI e uma parte na velha caderneta de poupança. "Investir em ações é fascinante, 
diferente de fundos, que você só acompanha pelos extratos", diz a investidora. "Na bolsa, você 
mesma mexe com o dinheiro, comprando e vendendo papéis, é algo muito mais participativo." 
 
A história de Maria Helena não é mais um caso isolado. É crescente o número de mulheres que, 
depois que conheceram o funcionamento do mercado de ações, tomaram gosto e passaram a ser 
investidoras cativas em bolsa. Mesmo sendo ainda minoria, os números da Bovespa mostram que 
vem crescendo a participação da mulher em ações. 
 
Atualmente, das 168.196 contas ativas registradas na Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia 
(CBLC) 27.845, ou seja, 16,5%, são de mulheres. O crescimento foi acelerado, especialmente nos 
últimos cinco anos. Pelas estimativas do superintendente de operações da Bovespa, Ricardo Pinto 
Nogueira, no ano passado, o número de mulheres era da ordem de 20 mil e há cinco anos mal 
chegava a 10 mil contas. "O crescimento das mulheres em bolsa está muito ligado à participação 
cada vez maior delas no mercado de trabalho, além de um interesse crescente em diversificar os 
investimentos." 
 
Mesmo com esse crescimento, as contas das mulheres na bolsa ainda representam 25% se 
comparadas com as 110 mil contas de investidores homens. Empresas e investidores 
institucionais respondem pelas demais 30.351 contas. O superintendente da Bovespa acredita que 
a participação feminina deve continuar crescendo, acompanhando a ascensão profissional da 
mulher. Mas, segundo Nogueira, dificilmente elas chegarão a ser metade das contas de pessoas 
físicas. O principal motivo é que os trabalhadores do mercado financeiro (bancos e corretoras), 
tradicionais investidores em ações, são em sua maioria homens. Nogueira acredita que, na melhor 
das hipóteses, as mulheres chegarão a 40%, o que para ele é um ótimo percentual, comparável 
com padrões desenvolvidos. 
 
A relação da mulher com a bolsa é simples: quanto mais bem-sucedida ela é, mais preocupada 
fica em aplicar o dinheiro da melhor forma. Além disso, há um trabalho de divulgação do mercado 
de capitais, inclusive com um trabalho específico da Bovespa para esse público, o "Mulheres em 
Ação". Não há uma estatística oficial sobre o perfil da mulher em bolsa, mas nas corretoras mais 
ativas em pessoa física, a maioria tem mais de 40 anos. 
 
As mais velhas, segundo o superintendente adjunto da Corretora Santander Banespa - uma das 
líderes em pessoa física-, Orlando Zainaghi, já possuem patrimônio suficiente para diversificar 
suas aplicações, enquanto as mulheres na faixa dos 30 anos estão no início de carreira e ainda 
começando a economizar. Também são as mais maduras que aplicam com objetivos de longo 
prazo - ideais para a bolsa -, como o futuro dos filhos. "A mulher mais velha investe para garantir 
a faculdade das crianças pequenas, enquanto a jovem está economizando para comprar um 
apartamento dali dois anos", afirma Zainaghi. 
 



Não foram apenas os investimentos da família de Maria Helena que mudaram. Suas visitas diárias 
à uma das salas de ações do Santander Banespa transformaram sua rotina. Às 9h ela já está no 
computador de casa, operando pela internet, via home broker. Às 10h chega na sala, onde fica 
até a hora do almoço. Ela aproveita o intervalo do pregão no meio do dia para dar um jeito na 
casa, mas logo em seguida está de volta à sala, onde fica até o fechamento do pregão. "Quando 
não consigo ir por algum motivo fico irritada, algo importante pode mexer com o mercado e eu 
não vou estar ali para agir", diz Maria Helena, que hoje vive o sobe-e-desce da bolsa como 
alguém que trabalha na mesa de operações de um banco. 
 
Incentivada pelos resultados em tão pouco tempo - ela aplicou R$ 4 mil e teve retorno de R$ 600 
em três meses - Maria Helena começou a aplicar em bolsa parte do salário do filho, que já se 
formou na faculdade e acabou de começar a trabalhar. "Ele, mais do que eu ou meu marido, tem 
condições de investir em ações para colher os frutos no longo prazo", diz, comprovando que 
mulheres mais maduras olham ações como um pé-de-meia para o futuro. 
 
Em algumas mulheres, o gosto por ações vem de família. Maria Luíza de Lima Visconti, por 
exemplo, descobriu que o mercado de ações estava no sangue em 1993, quando sua mãe ficou 
doente e ela passou a cuidar dos seus bens. Sua mãe tinha um lote grande de ações do Banespa 
que foi passando de pai para filho, já que o seu bisavó foi um grande acionista do então Banco do 
Estado de São Paulo, na década de 30. 
 
Mesmo a contragosto do marido, Maria Luíza resolveu levar à frente a carteira de ações herdada e 
atualmente vai à sala de ações entre duas a três vezes por semana. É lá que ela obtém 
informações vindas da corretora sobre a economia, a bolsa e os setores para depois decidir o que 
fazer com a carteira. "Gosto de siderurgia, bancos e Embraer, que são setores nos quais já aplico 
há algum tempo, por isso entendo mais." Apesar dos avanços, especialmente nos últimos quatro 
anos com o projeto de popularização do mercado acionário, Maria Luíza acredita que ainda há um 
grande caminho a percorrer para o brasileiro ter uma cultura de investimento em bolsa. "Muitas 
amigas minhas me perguntam se eu jogo na bolsa", diz ela, o que comprova que muita gente 
ainda enxerga a bolsa de valores como um cassino. 
 
As sete mulheres que freqüentam salas de ações ouvidas pelo Valor dão prioridade para papéis de 
grandes companhias e que possuem alta liquidez em bolsa, como Petrobras, Vale do Rio Doce, 
Gerdau, Braskem, Natura, Itaú, Usiminas e CSN. Segundo Zainaghi, da Corretora Santander 
Banespa, diferente dos desavisados que entraram na bolsa maravilhados pela explosão do 
mercado no início da década de 70 e dos anos 80, o investidor atual é muito mais preparado. Ele 
sabe exatamente os riscos da renda variável, se mune de todo tipo de informação antes de decidir 
qual ação comprar, participa de eventos e palestras oferecidos pela corretora e sempre leva em 
consideração a recomendação dos analistas para definir suas aplicações. 
 
O investidor de hoje também aprendeu que bolsa é para o longo prazo e não faz sentido sair na 
primeira queda, até porque muito provavelmente vai resgatar menos do que aplicou. A tradutora 
Lúcia Salles aplica em ações desde 1994, quando herdou a carteira de ações do pai, e aguentou 
firme todas as crises que ocorreram desde então. Na crise da Ásia, em 1997, Lúcia tinha mais de 
90% de suas reservas aplicadas em ações. "Eu mal tinha dinheiro para as despesas do dia-a-dia, 
a minha família achava um absurdo eu mesmo assim continuar em bolsa", diz Lúcia. Ela continua 
no mercado acionário, já recuperou todas as perdas das crises passadas, que serviram apenas 
para perceber que é importante ter uma diversificação maior e que para aplicar em bolsa é 
preciso ter paciência. 
 
Há quem tenha transformado o investimento em bolsa em profissão. A desenhista industrial Elaine 
Yara Monegati começou a aplicar em ações em 1999. Há dois anos, ela largou a carreira para 
passar o dia na sala de ações cuidando do dinheiro de quatro pessoas. Elaine fica com 10% do 
ganho dos clientes. "Isso é cinco vezes mais do que eu ganhava como desenhista", diz Elaine, 
sem desgrudar os olhos das cotações. 



 
 
Leia Mais 
 
Corretora lança carteira para atrair o público feminino 
De São Paulo   
 
Atentas ao crescimento da participação da mulher no mercado, corretoras e administradoras de 
recursos estão criando produtos voltados para o público feminino. A Corretora Concórdia está 
esperando só a autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para lançar nas próximas 
semanas um clube de investimento apenas para mulheres - o Concórdia Mulheres Clube de 
Investimento. 
 
"Percebemos que a mulher será num futuro próximo um filão no mercado de ações e queremos 
sair na frente da concorrência", diz a coordenadora de marketing da Concórdia, Mônica Saccarelli. 
Antes de montar o produto, a corretora fez uma pesquisa com 50 mulheres, clientes e não-
clientes da corretora, para identificar o perfil da investidora brasileira. 
 
A maior parte (80%) tem entre 20 e 40 anos. Em seguida estão as mulheres entre 41 e 50 anos 
(16%) e os outros 4%, entre 51 e 60 anos. Com relação à formação, 80% têm terceiro grau 
completo ou pós-graduação. E a maioria (68%) possui emprego fixo, com ou sem carteira 
assinada. "Nosso público potencial são mulheres mais velhas, com boa formação, bem-sucedidas, 
mas que dependem das sobras do salário para aplicar", diz Mônica. 
 
A pesquisa mostra, no entanto, que é preciso um intenso trabalho para leva-las para bolsa, já que 
apenas uma pequena parte (6%) investe em ações diretamente ou via fundos (ver gráfico acima). 
A maioria (26%) ainda é muito conservadora e aplica em poupança, seguido pela renda fixa 
(22%) e pelos fundos DI (11%). Há ainda 17% que não possui investimentos. 
 
Boa parte das mulheres (56%) não gosta de correr riscos; 44% aceita correr algum tipo de risco, 
em troca de retornos melhores; e nenhuma delas está disposta a assumir riscos maiores, mesmo 
que isso signifique ganhos mais altos. "As mulheres se interessam por ações, mas não querem 
grandes volatilidades, até porque ainda nem estrearam na bolsa e conhecem pouco sobre o 
assunto", diz a coordenada de marketing da Concórdia. Prova disso é que 52% das entrevistadas 
já ouviu falar de clubes, mas não sabem como funcionam. 
 
Outra informação importante é que as mulheres de forma geral ainda não são investidoras de 
longo prazo - 39% das entrevistadas investem para ter uma reserva, no caso de um imprevisto, 
enquanto apenas 10% respondeu que é para educação dos filhos; outros 10%, para a 
aposentadoria. Por esse motivo, o clube será composto por ações com alta liquidez, 
provavelmente seguindo o Ibovespa ou o IBrX-50. Inicialmente, a idéia da corretora era que o 
clube aplicasse em ações de empresas ligadas ao dia-a-dia do público feminino, como Natura, 
Grendene, Sadia, Perdigão e Pão de Açúcar. "Elas querem retorno com baixo risco, sem se 
importar se as ações têm a ver ou não com o seu mundo", diz Mônica. 
 
As mulheres estão dispostas a colocar um pé na bolsa, mas devagar - 43% das entrevistadas têm 
interesse em aplicar em um clube, dependendo do valor inicial do investimento. A aplicação 
mínima do clube da Concórdia será de R$ 1 mil, bem abaixo da maioria dos produtos de renda 
variável disponíveis no mercado. Outras corretoras também reservaram espaços para as 
Luluzinhas. A Gradual tem o clube Ciainvest, para educadoras aposentadas, e a Fator, o 
MulherInvest, cujas investidores se reúnem uma vez por mês em um restaurante no Rio para 
discutir estratégias. 
 
O público feminino já tem um participação importante dentro das corretoras que são mais ativas 
em pessoa física.  



Na Concórdia, por exemplo, elas representam entre 20% e 25% da carteira total de clientes. Na 
Corretora Santander Banespa, segundo o superintendente adjunto, Orlando Zainaghi, as mulheres 
significam 21% do total de 54 mil clientes. Uma peculiaridade, segundo Mônica, é que a 
propaganda boca-a-boca é muito mais importante no público feminino do que entre os homens. 
"O comentário de uma amiga pode ser determinante para a escolha do investimento."  
 

 
 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 set. 2005, Eu & Investimentos, p. D1. 
 


