
já é coisa do século passado. Agora, a situação é
outra. No mínimo, está empatada. Quem diz isso
são mulheres como Lúcia Xavier, diretora de plane-
jamento da Escala Marketing:"Hoje, na propagan-
da, a mulher é acima de tudo, mulher".
Para chegar a esta frase meio enigmática, ela tra-
tou de investigar desde os comerciais e anúncios
mais antigos até os atuais e utilizar pesquisas de
opinião recentes. Ela constatou uma evolução cons-
tante:"Até a década de 60, a mulher era vista como
dona-de-casa, era dependente e conservadora". O
que se via eram anúncios, de mães preparando o
chocolate dos filhos, dando comida para nenês ou
encantada com um novo eletrodoméstico.
A dependência continua nos anos 70, mas aparece
uma diferença sutil, detecta Lúcia: "A mulher é vis-
ta como esposa, já tem alguma feminilidade, está
procurando ter liberdade".
O exemplo de Lúcia para esta fase é um clássico.
Campanhas da Imcosul — uma rede de varejo
que havia no Estado, o primeiro cliente da Escala
— anunciando móveis ou promoções, onde a
mulher está bem penteada, bem vestida, é bonita,
mas não é protagonista.
Na sociedade, a situação da mulher também es-
tava mudando. Um pouco mais rapidamente. No
final da década anterior aconteceram diferentes
movimentos sociais, e um dos mais fortes foi o
"women's lib", que acabaram influenciando muito
o comportamento nos anos 1970. Com a liberação,
lenta, para o gosto de muitos, indevida ou rápida
para o de outros, mais mulheres começaram a tra-

balhar e em profissões em que antes só entravam
homens.
Pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística) mostra um salto. Em 1960,17,5% dos
trabalhadores no Brasil eram mulheres, passaram
para 21% em 1970 e já eram 27% em 1980. Na
grande maioria dos casos, elas não substituíram
homens, mas ocuparam novas vagas: em 1970,
71,9% dos homens (da População Economica-
mente Ativa) trabalhavam, índice que subiu para
73,9% em 1980. Já o salto feminino foi bem maior.
Em 1970,18,2% das mulheres brasileiras trabalha-
vam. Seis anos depois, já eram 28,8%. Dez pontos
de crescimento. Fecharam a década com 26,6%.
Claro que elas entraram na publicidade. Áurea
Helena Silveira, a presidente do Museu Virtual
Memória da Propaganda, é um exemplo. Em 1972,
saiu de Porto Alegre decidida a "assumir uma pro-
fissão e ficar solteira". Encontrou destino no Rio de

Janeiro, na agência Squire, onde começou a paixão
pela publicidade trabalhando como secretária.
Anos depois, estava no tráfico comercial.
A carreira de Áurea Helena simboliza esta ascensão
feminina. Ele mesma foi testemunha disso, conta:
"Naquela época, a mulher era dona-de-casa, cozi-
nheira, mas isso foi mudando, porque foi uma fase
de muita cultura".
Por isso é que nos anos 1980 começaram a se des-
tacar na publicidade a independência e o profissio-
nalismo. "A mulher passa a ter vontade", diz Lúcia.
Mas o protagonismo feminino só chega na década
seguinte: "Nos anos 90, ela é totalmente indepen-
dente, profissional e passa ter pulso firme".
Os comerciais retratam mulheres comandando
reuniões de executivos, dirigindo veículos, deci-
dindo, opinando, tendo homens como coadjuvan-
tes. Situação equivalente à vida fora das telas e pá-
ginas: em 1990,39,2% das mulheres trabalhavam,
o índice saltou para 47,5% em 1998 e para 50,3%

o contrário do que muita
gente pensa: aquela his-
tória de mulher só apare-
cer em publicidade como
consumidora meio boba,
sem opinião ou apenas fi-
gura decorativa enquanto
marmanjos tomam cerve-



em 2002.
O crescimento de mulheres na publicidade teve
um ritmo maior, embora as estatísticas não sejam
oficiais. Jurandir Maciel, presidente do Sindicato
dos Publicitários, Agenciadores de Propaganda e
Trabalhadores em Empresas de Publicidade do Rio
Grande do Sul, pesquisou o número de mulheres
nas 13 maiores agências do Estado. "A maioria é
mulher", concluiu. A DCS, por exemplo, tem 84 mu-
lheres e 79 homens. A Competence apresenta um
placar de 35 mulheres para 18 homens. Equilíbrio
se encontra na M+A: 21 a 21.
Maciel começou a trabalhar em 1968, na MPM,
quando "era raro uma dupla de criação ter uma
mulher". Ficou na agência até ser vendida. É tes-
temunha das mudanças: "O curso universitário
facilitou a entrada das mulheres na publicidade",
acredita.
Além de quantidade, há uma mudança de partici-
pação. Nos anos 50 e 60 por exemplo, nos tempos
da TV ao vivo, elas eram em sua maioria garota-
propaganda lendo texto redigidos por marmanjos.
Hoje, elas estão redigindo os textos, fazendo arte
final, coordenando planejamento, mídia. Isto é,
suas idéias, propostas, lutas e sonhos estão em
todas as etapas de uma campanha.
Inclusive com peculiaridades femininas, como
conta nossa colunista Magali Moraes, que faz cam-
panhas de uma loja de departamentos: "Quando
a gente prepara a campanha de uma rede, por
exemplo, o lançamento de uma moda, se reúne
aquele monte de mulher e fica olhando as roupas,
conferindo a qualidade e conversando muito, vá-
rios assuntos ao mesmo tempo. Felizmente tem

dois ou três homens para chamar a gente de volta
para a terra".
Antes de essas profissionais começarem uma cam-
panha, são consumidoras que se reúnem em torno
a uma mesa, recebem o briefing, testam os produ-
tos dos clientes e começam a pensar conceitos. Em
algum momento, as profissionais assumem.
Para Lúcia Xavier, "a propaganda é o retrato do mo-
mento", e no século 21 promove uma reviravolta:
"Não é mais aquela mulher querendo conquistar
espaços. É uma mulher mais suave, porque sabe
o que quer. Ela é mais espontânea. A mulher
também quer se pintar, não tem vergonha de ser
bonita".
Ou, como diz Áurea Helena: "Eu não quero me
comparar com o homem, nem disputar com ele".
Quer apenas mostrar que pode fazer muitas coisas
e que ainda gosta de receber flores e elogios de
bom nível.
Porém, nem tudo é concordância. Tirando Ana
Longobardi e mais duas ou três, são muito menos
mulheres dirigindo agências do que homens."Acho
que a única dona de agência em Porto Alegre é a
Regina Melo, da MTS" especula Jurandir.
Porém, assim como nas estatísticas, a resposta não
é definitiva. Ele vai estender a pesquisa a todas
agências da capital e do Estado e espera obter re-
sultado até o final do ano.
Além de poucas mulheres no comando, Áurea
Helena apresenta outro questionamento: "A pro-
paganda evoluiu, mas de certa maneira". E argu-
menta: "A mulher hoje é objeto da beleza. Há um
pouco de vulgarização, tem que ter corpo bonito,
há muito exibicionismo".
Nem tanto por culpa da publicidade, explica, mas

muito mais por causa da própria época atual,
"onde as pessoas se jantam na mesa de bar e fi-
cam trocando mensagens pelo celular em vez de
conversar". Pior, acrescenta: "Muitas mulheres não
se deixam respeitar. Existe uma grande diferença
entre modelo e prostituta. Está na hora de tirar de
cena o exibicionismo e buscar mais cultura".
Talvez seja justamente esse o movimento desse
primeiro decênio do terceiro milênio. "Atualmente,
é a busca do equilíbrio. A mulher é profissional,
mas também quer família, quer romantismo, não
precisa estar constantemente provando sua com-
petência, e não é submissa. A publicidade reflete
isso." Isso quern diz é Lúcia Xavier.
De qualquer maneira, já se sabe: esta não é a mu-
dança fina! da publicidade dirigida às mulheres. O
que será que estão aprontando?
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