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No mês em que a sociedade comemora o
Dia Internacional da Mulher, a Markefing
faz um levantamento e descobre que o
público feminino já representa 70% dos
profissionais no mercado de comunicação
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Coca-Cola, BenQ Mobile, Philip
Morris, Boticário, Natura, agên-
cia MPM, portal Terra, Johnson &
Johnson, Unilever e Itaú. O que
todas essas grandes empresas
têm em comum? A resposta soa
cada vez mais comum aos ouvi-
dos dos profissionais de comu-
nicação: mulheres no coman-
do da companhia ou de seus
departamentos de marketing.
"Dados do IBGE mostram que a
participação ativa das mulheres
no mercado de trabalho é de
40%. Agora, quando se analisa
apenas a área de serviços, esse
índice sobe para 60%, número
que, na minha opinião, já chega
a 70% no segmento de marke-
ting", explica o diretor do Ibope
Solution, Nelson Marangoni.
"Faço muitas apresentações em
empresas e agências de publici-
dade, onde ocorre uma predo-
minância acentuada de mulhe-
res que já representam mais de
dois terços desse público."
Segundo ele, a evolução femi-
nina no Brasil foi muito rápida
e em pouco mais de três déca-
das gerou um aumento signifi-
cativo desse público no merca-

do de trabalho, principalmente
nos segmentos relacionados ao
mercado de comunicação. Para
Marangoni, essa identificação
está associada a características
tipicamente femininas. "Elas
são mais curiosas, detalhistas,
cooperadoras e costumam estar
mais antenadas a tudo que acon-
tece no mundo. Já o homem é
conservador e tem mais medo
de ousar ou de apostar em ideias
inovadoras."

Um estudo recente feito pelo
Ibope aponta o significado do
trabalho para esse que um dia
foi considerado o sexo frágil:
73% das brasileiras das classes
A e B estão envolvidas diaria-
mente com três tarefas distin-
tas: cuidados pessoais, aspectos
familiares e carreira profissional.
Desse total, 27% estão em busca
de uma evolução no campo pro-
fissional e 9% não têm qualquer
tipo de aspiração em relação à
carreira. Nesse contexto, apenas
19% das entrevistadas se sen-
tem excluídas, marginalizadas
e exploradas e não valorizam
esses três pilares por achar que a
sociedade explora o sexo femi-
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nino. "A pesquisa mostra que o
trabalho não causou uma rup-
tura na vida das mulheres, que
já incorporaram mais essa fun-
ção no seu dia-a-dia", explica
Marangoni. Já nas camadas mais
baixas da população, somente
14% das mulheres valorizam a
carreira profissional.
Quanto ao significado do tra-
balho para essas mulheres, o
levantamento mostrou que 15%
das mulheres que dividem seu
tempo entre cuidados pessoais,
família e carreira lutam para
conseguir a independência
financeira. "Já 14% estão em
outro estágio: elas se preocupam
mais com o crescimento pessoal
e com o fato de poder realizar
todas as suas potencial idades e,
por isso, costumam investir em
trabalhos que satisfazem seus
objetivos", comenta Marangoni.
Um outro grupo, composto por
19% das entrevistadas, busca
tarefas que possibilitem acesso
a serviços e bens diferenciados,
a fim de atingir status e poder.
"As mulheres com esse perfil
acabam chegando aos altos car-
gos nas empresas." Por último,
25% enxergam o trabalho como
desenvolvimento e não apenas
como uma forma de realiza-
ção e prazer. Marangoni informa
que essa categoria é composta
por mulheres mais jovens que
conseguem aliar habilidades
técnicas e crescimento pesso-
al. "As mulheres vêem o traba-
lho de diferentes maneiras e as
empresas deveriam prestar mais
atenção a isso na hora da con-
tratação, porque as pessoas têm
objetivos diferentes e precisam
receber um tratamento adequa-
do ao perfil de cada um desses
públicos."
O problema é que a maioria das
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mulheres não está totalmente
satisfeita com o salário que rece-
be. "Somente 7% dizem con-
cordar plenamente com o valor
pago pelos seus serviços. Isso
porque o fato de elas ganharem
menos do que os homens é o
que mais incomoda as mulheres
atualmente." Segundo o diretor
do Ibope Solution, a brasileira
que atua na área de gestão das
empresas, por exemplo, ganha
em média 78% do valor pago
ao homem para desenvolver
a mesma função. "O mundo
ainda é masculino, mas dados
do IBGE apontam uma mudança

"O PÚBLICO

FEMININO

CORRESPONDE A

6 5 % DAS TURMAS

PRESENTES NOS

CURSOS QUE

MINISTRO"

Katia Valente, da ADVB

nesse quadro." Nas universida-
des, as turmas já são compostas
por dois terços de mulheres, o
que demonstra um maior empe-
nho do público feminino para
ingressar no mercado de traba-
lho. "Nos próximos dez anos, a
participação feminina irá crescer
acentuadamente em quase todas
as áreas de trabalho."

CONCORRÊNCIA ACIRRADA
A gerente de comunicação e
marketing da ADVB (Associação
dos Dirigentes de Vendas
e Marketing do Brasil), Katia
Valente, que há 26 anos atua
como profissional de marketing,
confirma a tese de Marangoni:

"Nos cursos e palestras que
ministro é crescente o número
de mulheres que estão cada vez
mais preparadas para competir
no mercado e, assim, conseguir
elevar seus salários." Sua experi-
ência como professora de MBA
da ESPM (Escola Superior de
Propaganda e Marketing) mos-
tra que as mulheres já são a
maioria. "O público feminino
corresponde a 65% das turmas
presentes nos cursos que minis-
tro, e muitas dessas mulheres já
atuam na área de marketing. Há
dez anos, nas turmas de pós-gra-
duação, esse número era bem

menor. No tempo em que come-
cei minha carreira a situação
era completamente diferente."
Kátia entrou para o mercado de
comunicação como atendimen-
to da extinta agência de publici-
dade Lintas. Depois passou pela
Young&Rubicam (atual Y&R),
J.W.Thompson, DuPont, Philip
Morris (alimentos) e McDonald's,
até partir para as áreas académi-
cas e de consultoria em serviços.
"Embora nunca tenha sofrido
qualquer tipo de preconceito
pelo fato de ser mulher, acredito
que ainda hoje exista uma dife-
rença no mercado. Na área de
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vendas, o homem ganha
mais. Agora estamos
produzindo um estudo
para avaliar essa situação
no segmento do marketing."
De qualquer maneira, mesmo
ganhando menos do que os pro-
fissionais do sexo masculino,
as mulheres já são maioria até
em áreas nas quais a tecnolo-
gia impera, como a internet.
No departamento de marketing
do Terra, por exemplo, o único
homem é Maurício Palermo,
que dirige uma equipe com-
posta por sete mulheres. "Estou
há seis anos na companhia e
quando entrei éramos apenas
duas a integrar o departamento.
Hoje, somos a maioria esma-
gadora", comemora a gerente
de marketing do Terra e presi-
dente do comité de internet da
ABA (Associação Brasileira dos
Anunciantes), Lusia Nicolino.
Para ela, a ascensão do público
feminino no mercado de traba-

"ESTOU HÁ SEIS
ANOS NA COMPA-

NHIA E QUANDO
ENTREI ÉRAMOS

APENAS DUAS A
INTEGRAR O DEPAR-

TAMENTO. HOJE,
SOMOS A MAIORIA

ESMAGADORA"
Lusia Nicolino, do Terra

lho está relacionada ao senso
de organização da mulher, que
começa desde a infância. "Basta
comparar a mochila de uma
menina com a de seu colega de
classe: ela sempre tem borra-
cha, lápis apontado e as lições
em dia. No trabalho também
funciona assim. Procuramos ser
mais organizadas para evitar
situações difíceis, como deixar
de comparecer a uma reunião e

nao avisar.
Lusia cita ainda o fato de a
mulher conseguir realizar várias
tarefas ao mesmo tempo como
uma importante vantagem com-
petitiva. "Na internet, tudo muda
muito rápido. Nossa home page,
por exemplo, é atualizada 150
vezes por dia. Esse posiciona-
mento da mulher também dá
mais agilidade à parte buro-
crática, que envolve desde o
cadastramento de contratos para
análise jurídica até um chamado
de help desk. Isso faz com que o
relacionamento pessoal entre os
profissionais de diversos depar-
tamentos flua melhor." Ela diz
ainda que costuma cuidar do
budget do Terra como controla
seu orçamento doméstico. "Em
vez de fazer um único grande
investimento em TV, otimizo a
verba realizando uma série de
ações menores, como eventos,
distribuição de brindes e pro-
moções."
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