


Gênero: Mulheres
Idade: 25 a 65 anos
Classes sociais:  A e B
Quantidade: 370 entrevistas
Cidades: Belo Horizonte, Rio de
Janeiro e São Paulo

Pesquisa realizada em novembro de 2018

Consumo e Dinheiro: 
Como as mulheres gastam



Dinheiro
Quais destas atividades mais consomem o seu dinheiro?

Outros

72%

Filhos

21%

Investimentos 

pessoais 
4%

Hobbies e 

lazer
3%

21% do dinheiro das mulheres entrevistadas é
destinado para gastos com os filhos, enquanto
investimentos pessoais, hobbies e lazer consomem
juntos, apenas 7% dos gastos, o que mostra que
quando o assunto são os filhos, os gastos individuais
ficam para segundo plano.



Consumo
Quando sobra dinheiro você prefere gastar com:

As opiniões ficam divididas entre família e passeios,
quando sobra dinheiro, mas família ainda é a
prioridade para as mulheres, e apenas uma pequena
parte (10%) prefere usar o dinheiro de outra
maneira.

Família

49%Passeios

41%

Outros

10%



Dinheiro
Algum destes itens abaixo é um sonho, e que não foi realizado por falta de dinheiro?

Aquisição de 

imóvel
37%

Viagens

34%

Empreender

12%

Outros

17%

O sonho da casa própria ainda é uma realidade para
a maioria das mulheres, mas este sonho não é a
prioridade do total, já que as viagens estão
ocupando a preferencia de 34% das entrevistadas.

12% das mulheres de classe A e B, sonham em
empreender e o restante, tem outros sonhos que
também dependem de dinheiro para se tornar
realidade.



Investimento
Em qual dos itens abaixo você pretende investir em 2019?

Aquisição de 

bens pessoais
26%

Viagens

24%

Educação dos 

filhos
23%

Outros

27%

O mercado de educação e viagens
precisará oferecer uma atenção especial
para as mulheres em 2019:

24% destas pretendem investir em
viagens, atividade apontada como um
sonho ainda não realizado por falta de
dinheiro. Neste caso, as facilidades de
pagamento e ofertas podem ser uma

ótima opção para aumento das vendas de
viagens para este público.

Os gastos com os filhos continuam em
2019, o foco de 23% das entrevistadas
no próximo ano é investir na educação dos
filhos.
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