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Na hora de comprar seguro, a opção feminina é por preço, não por descontos em lojas ou 
academias. Metade dos cartões de crédito em circulação já está nas mãos das mulheres, segundo 
pesquisa divulgada pela Credicard, às vésperas do Dia Internacional da Mulher. No que diz 
respeito ao faturamento, elas respondem por 45% do total. Esta crescente participação só não é 
maior por conta da diferença salarial em relação aos homens, que chega a 24%, de acordo com o 
IBGE.  
 
Outra pesquisa revela o pragmatismo feminino na hora de comprar. Realizada pela Bradesco 
Auto/RE, interessada em atraí-las para um novo seguro de carros, surpreendeu. "Pensávamos em 
criar descontos em cabeleireiros, academias e lojas", informa o diretor Ricardo Saad. Mas elas 
disseram que o prioritário eram itens como preço e atendimento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mulheres respondem por 45% do faturamento 
   
Pesquisa Credicard mostra presença crescente, mas renda ainda inferior à dos homens.  
 
A participação das mulheres na indústria de cartões de crédito cresceu acima da média do 
mercado em 2005. O volume de compras das mulheres portadoras de cartões de crédito foi de R$ 
57,9 bilhões no ano passado, uma expansão de 29,8% sobre 2004. No mesmo período, o 
faturamento do setor como um todo aumentou 27,1%, fechando 2005 em R$ 127,6 bilhões. A 
crescente participação da mulher na indústria de cartões consta do estudo Mulheres e o Cartão de 
Crédito, parte da pesquisa Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento, realizada 
mensalmente pela Credicard.  
 
"O crescimento no uso do cartão de crédito pelas mulheres reflete o aumento da participação da 
mulher na população economicamente ativa", explica Fernando Chacon, diretor-executivo de 
Marketing da Credicard. Em 2004, a participação da mulher na PEA aumentou 6,7%, enquanto a 
dos homens subiu 5,1%. Apesar da presença crescente da mulher no segmento de cartões de 
crédito, a renda inferior à dos homens ainda é um fator limitante.  
 



No final de 2005, os 33 milhões de cartões de crédito nas mãos das mulheres - 50% do total do 
mercado - respondiam por 45% do faturamento do setor. "À medida em que a disparidade salarial 
entre homens e mulheres seja reduzida, a tendência é que o volume movimentado pelas mulheres 
se equipare ao dos homens", diz Chacon. Hoje, enquanto o valor médio de compra das mulheres é 
de R$ 81, o dos homens chega a R$ 88.  
 
A pesquisa realizada pela Credicard nas regiões metropolitanas com portadores de cartões das 
principais bandeiras revela que o número de mulheres com cartão é proporcionalmente maior do 
que o de homens. Enquanto 41% das mulheres possuem cartão, no universo masculino este 
número cai para 31%.  
 
Há também aspectos no padrão de consumo que diferenciam os dois grupos. Enquanto os homens 
utilizam mais o cartão em restaurantes (33%), hipermercado (76%) e postos de serviços (48%), 
as mulheres utilizam o produto para financiar o consumo de calçados (42%), lojas de 
departamento (38%), perfumarias (25%) e roupas (18%).  
 
Setor fatura R$ 22,9 bi  
 
A Credicard também divulgou ontem o faturamento do setor em fevereiro, que monstra a 
continuidade da forte expansão que marcou 2005. A estimativa da empresa é de que no mês 
passado, os cartões tenham movimentado R$ 10,9 bilhões, 26,8% superior ao mesmo período de 
2005. A expansão do volume de compras dos portadores é motivada, principalmente, pela 
ativação dos novos cartões emitidos em 2005, pelo aumento do número de estabelecimentos que 
aceitam cartão fora dos grandes centros urbanos e pela tendência de substituição do cheque pelo 
cartão de crédito.  
 
A estimativa para o total de cartões em circulação no País no final de fevereiro é de 66,3 milhões, 
um acréscimo de 600 mil novos plásticos em relação ao total em circulação no mês de janeiro. No 
acumulado do primeiro bimestre de 2006, o faturamento do mercado de cartões de crédito deve 
crescer 27,3% sobre mesmo período de 2005, com um volume de transações de R$ 22,9 bilhões. 
 
Mulher quer segurança, preço e atendimento, diz pesquisa 
Denise Bueno 
   
Bradesco investe R$ 2 milhões para divulgar produto exclusivo para o público feminino.  
 
Segurança, preço e atendimento. Essas foram as prioridades listadas por mais de 250 mulheres 
entrevistadas pela Bradesco Auto/RE para lançar um seguro de automóvel que realmente agrade 
ao público feminino. "Pensávamos em criar um clube de benefícios, com descontos em 
cabeleireiros, academias e lojas. Mas elas disseram que não era prioritário", contou Ricardo Saad, 
diretor geral da seguradora, líder de vendas no Brasil em seguro de carro.  
 
Numa campanha inicialmente orçada em R$ 2 milhões, a Bradesco aproveitará a próxima quarta-
feira, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, para lançar o Bradesco Seguro Auto 
Mulher, produto desenvolvido com base na pesquisa. "Ele chega a custar, em média, 20% menos 
do que o seguro de homens", contou Saad. Tal abatimento é fruto da rentabilidade gerada pela 
carteira feminina.  
 
Hoje as mulheres representam 35% dos 1,2 milhão de clientes em carteira nesse segmento. A 
meta, segundo Saad, é que a participação feminina chegue a 50%. Segundo ele, elas agem 
geralmente com mais prudência do que os homens, evitando o perigo. Procuram não dirigir 
sozinhas à noite, evitando possíveis roubos; usam estacionamentos; são mais pacientes no 
trânsito; em geral, dirigem em velocidade menor do que os homens, o que acarreta menor índice 
de acidentes.  
 



Além das mulheres exigirem uma seguradora de marca sólida, uma boa relação custo/benefício do 
produto e um atendimento diferenciado, as mulheres, que utilizam o carro como solução para sua 
rotina diária, destacaram o pronto e eficiente atendimento por parte da seguradora, bem como da 
empresa de assistência 24 horas, para que não a coloque numa situação inesperada na rua, 
especialmente quando acompanhada de seus filhos.  
 
O produto oferece cobertura nos casos de colisão, incêndio, roubo/furto, como também para 
danos materiais e corporais causados a terceiros. Foi criada uma central de atendimento exclusiva 
para o público feminino, que terá prioridade no atendimento, inclusive com o envio de 
motoqueiros para atender as seguradas de São Paulo e Rio. Há também envio de táxi para 
transporte até 100 km e check-up de mais de 40 itens.  
 
A decisão de criar um produto direcionado partiu da necessidade de aumentar a base de vendas. 
E nada melhor do que criar seguros específicos, que atendam às necessidades de cada nicho. 
"Este é apenas o primeiro de uma série de seguros que o grupo vai desenvolver para nichos. 
"Temos outros três no forno", adiantou.  
 
Porto oferece serviços  
 
A ação da Porto Seguro, segunda maior do País na venda de seguro de carro, abrange mulheres e 
homens. Para as mulheres, a Porto disponibilizará check ups gratuitos do veículo nos principais 
Centros Automotivos Porto Seguro em São Paulo e Goiânia, além de limpeza do sistema de 
ventilação e ar condicionado de seus veículos em algumas unidades. Para que os homens não se 
esqueçam da data, os segurados da companhia em São Paulo e no Rio de Janeiro receberão e-
mails informando sobre descontos especiais em arranjos de flores e também ingressos de peças 
teatrais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 7 mar. 2006, Finanças & Mercados, p. B1 e B2. 
 
 
 
 
 


