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O Dia Internacional da Mulher é uma data que pode render bons lucros a alguns segmentos 
econômicos. Restaurantes e empresas de marketing são exemplos de como obter receita adicional 
com a celebração da data.  
 
O restaurante Santa Felicidade , especializado em cozinha italiana, que fica na região dos Jardins, 
criou um prato leve composto de fettuccine com kani, alho, azeite, manteiga, tomates fervidos e 
cortados em pedaços. As mulheres que pedirem essa massa ganharão um prato de porcelana 
decorada, como presente da casa. “É uma estratégia de marketing que dá certo, porque mostra a 
importância que nós,, comerciantes, damos aos clientes”, diz o chef e dono do restaurante, João 
Lellis.  
 
Ele espera aumentar em 30% sua clientela em relação à mesma data do ano anterior. Para 
oferecer esses pratos, Lellis investiu cerca de R$ 30 mil na produção de mais de 300 pratos de 
porcelana. “É o tipo de ação que recebe um retorno rápido”, diz. O restaurante chega a receber ao 
mês cerca de seis mil clientes. 
 
Já o Kayomix , tradicional em cozinha japonesa, também nos Jardins, optou por um prato 
decorado tendo como inspiração as flores. O chef Mário Yoshimura criou o combinado chamado de 
'Onna No Hanna', que em japonês significa 'flor de mulher'.  
 
“Aproveitamos a data para presenteá-las com um prato que seja gostoso e bonito. A intenção é 
justamente fidelizá-las como clientes”, diz Yoshimura. Ele espera, com essa ‘ação estratégica’, 
aumentar em 20% seu faturamento do dia.  
 
Marketing da Mulher 
 
Como estratégia de marketing para aumentar as vendas, o varejo está apostando em campanhas 
promocionais e publicidade para a data. “É importante valorizar as mulheres, pois elas são muito 
consumistas”, afirma Marcos Giantaglia, gerente de marketing das lojas Zogbi .  
 
No dia primeiro de março, a rede deu início à campanha “Momento Mulher Zogbi”, que dura até o 
dia 16, que irá distribuir brindes, amostras de cosméticos e higienização facial gratuita nas 
compras. 
 
Para isso, a Zogbi fez uma parceria com duas empresas do ramo de beleza feminina: O Boticário e 
a Aretta Cosméticos . Mas, mesmo sendo uma data com retorno bem menor quando comparado 
ao Dia das Mães, por exemplo, ela já está crescendo no calendário varejista. “Há alguns anos 
fazemos ações promocionais como ofertas de preços para a data.”  
 
Para o mês de março, a Zogbi investiu 2% do faturamento mensal em publicidade, com anúncios 
em outdoors e rádios na capital paulista e na televisão no interior do Estado. “Estamos esperando 
um incremento de 20% nas vendas deste mês”, acredita o gerente. De acordo com ele, essa é 
uma data que nos próximos anos vai se tornar bastante valorizada pelo varejo.  
 
Para o presidente da Associação Brasileira de Marketing Promocional (Ampro) , Luiz Peixoto, o Dia 
da Mulher, tem uma tendência de crescimento nas ações de marketing.  
 
Mercado de Trabalho 
 
Sensibilidade, paciência e muita competência. Assim as mulheres que trabalham com 
telemarketing são descritas por Ana Maria Moreira Monteiro, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Telemarketing (ABT) e da empresa AM3 Telemarketing , principalmente quando 



estão no segmento de televendas. “As mulheres com idade superior a 40 anos têm o perfil ideal 
para atuar no setor, especialmente de produtos direcionados a donas-de-casa, divulgados em 
programas femininos de televisão”, diz.  
 
Segundo Ana Maria, em pesquisa feita com mais de 100 empresas de telemarketing, as vendas 
realizadas por mulheres nessa faixa etária chegam a ser 40% ma iores.  
 
“O setor tornou-se uma ótima oportunidade para elas retornarem às atividades profissionais, já 
que não requer experiência anterior e a carga horária de 36 horas semanais permite desenvolver 
outros afazeres no dia-a-dia”, completa. Dados da entidade mostram que as mulheres 
representam 70% dos 450 mil profissionais do País. 
 
Mas o que não falta são experiências bem-sucedidas. Uma ex-dona-de-casa resolveu investir em 
uma doceira há 13 anos, e se deu bem; uma advogada assumiu, ao lado do marido, a direção de 
duas academias, e hoje administra sozinha o negócio; duas psicólogas uniram forças para montar 
um bufê especializado. O que estas mulheres têm em comum é que fizeram de suas empresas 
negócios bem-sucedidos e afirmam não conseguir ficar longe do trabalho.  
 
Ingrid Thyssen, sócia da Doceira Holandesa , viu na proximidade a forma de equilibrar casa e 
trabalho. Ela procurou concentrar todas as atividades, dela e das duas filhas, na região central da 
capital, onde fica a fábrica da doceria. Ingrid administra mais de 30 funcionários, além de outras 
cinco lojas em parceria com mais dois irmãos.  
 
“Não consigo me ver sem trabalhar e minhas filhas compreendem isso. O segredo é sempre 
procurar superar os obstáculos”, afirma a empresária. No ano passado, os negócios da doceria 
cresceram 15%. Cada loja da Holandesa fatura, em média, R$ 40 mil ao mês. “Modernizamos a 
produção e adaptamos o cardápio ao gosto do mercado”, diz.  
 
Já a advogada Patrícia Castellar Pirozzi pensava ser a carreira no Direito seu caminho ma is 
apropriado. Mas o destino fez com que ela, que gostava de freqüentar academias de ginástica, 
acabasse por administrar duas unidades nesse ramo. Ela assumiu a Triathlon a pedido do marido, 
que via nela o potencial administrativo. Enquanto eles namoravam, Patrícia passou pela 
administração da loja de fitness e dos restaurantes dentro da academia e atualmente comanda a 
empresa por completo. “A competência feminina aliada à sensibilidade da mulher é um 
mecanismo que auxilia a desenvolver bons negócios”, diz Patrícia. Os negócios da academia 
cresceram 30% em 2002 em relação ao ano anterior.  
 
As sócias Cecília de Britto e Nathalie Pompeo de Camargo, formadas em Psicologia, acabaram 
inclinando-se à gastronomia. No princípio elas queriam montar uma casa de crêpes e cafés, 
devido à intimidade da francesa Nathalie com esse alimento. O negócio cresceu e se tornou o La 
Galette Festas , um amplo bufê que hoje atende todo o Estado de São Paulo, preparando festas 
interativas em até 24 horas. “Fazemos, ao mês, mais de 60 festas”, diz Nathalie. Para isso, a 
empresa conta com 50 funcionários,quase todos autônomos. Os negócios do bufê cresceram 20% 
no último ano. 
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