


A indústria criativa é tradicionalmente
dominada por homens. Seja pela grande
quantidade de horas de trabalho em
ambientes corporativos também
repletos de homens ou pela falta de
mulheres de destaque na área, há muito
poucas designers de renome. Afim de
descobrir o motivo disso e o que pode
ser feito para alcançar o equilíbrio, a
Computer Arts uniu um grupo de
criativos que discutiu o assunto.

Tom Dennis Há poucas mulheres em
seus ambientes de trabalho?

Steven Aspinall Na área de design da
Red Bee, sim. Fiz uma contagem antes
de vir para cá e constatei que há 17
homens e nove mulheres na empresa.
Todos ficaram surpresos com a minha
pesquisa porque nunca consideramos
isso como sendo um problema.Temos
mulheres no topo da empresa - a
diretoria de marketing é ocupada por
uma mulher e nosso chefe de criação
também é uma mulher.

Laura Jordan Bambach Na SheSays
encontramos chefes mulheres, mas é
difícil elas serem chefes do tipo que

falam em conferências e se tornam o
rosto da empresa.

SophieThomas Concordo com Laura.
Quando começamos não era comum
haver duas diretoras mulheres em uma
agência, então sempre nos chamavam
para falar sobre mulheres no design.
infelizmente, nunca fomos chamadas
para debater o design em si, mas
somente para ser a única voz feminina
em alguma discussão sobre o assunto.

Jonathan Lindon Acredito que há um
problema em termos de recrutamento,
mas que isso cai para ambos os lados -
tanto para o candidato quanto para o
empregador. Pegue Laura como exemplo
[que trouxe seu filho de cinco meses,
Casper, para o debate]. Nosso mercado
não liga para a mãe que trabalha - é
preciso fazer horas extras e as
demandas dos empregadores e dos
clientes são rígidas. Se isso significa
trabalhar até as dez da noite, não é mais
uma realidade viável para mães.

Não é questão de as mulheres
não quererem voltar a trabalhar em alto
nível, mas sim de demandas de alto
nível, que as impedem de fazer isso.
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LJB Uma das razões pelas quais
montamos a SheSays foi porque na Glue
eu não via nenhum currículo feminino
passando nas etapas. Não tenho certeza
de quem é a culpa nisso, mas houve uma
época no ano passado em que minha
equipe tinha 35 pessoas, com somente eu
e mais duas mulheres, em nível júnior.

TD Há uma classificação no mercado
criativo no que diz respeito a habilidades
técnicas- como trabalhos com códigos -
vistas como tarefas masculinas?

SA Eu falava sobre isso na agência hoje
mesmo. Quando você pensa nos aspectos
nerds do design gráfico, eles tendem a ser
dominados por homens. Pense em
tipógrafos famosos: a esmagadora
maioria é homem. Áreas como animação
3D definitivamente são masculinas - é
claro que há mulheres nessa área, mas
são muito poucas.

Andréa SiodmokTenho PhD em realidade
virtual, então trabalho muito em
laboratórios digitais. Em toda a minha
carreira profissional, nunca tive a
experiência de trabalhar em um estúdio
em que havia qualquer mulher além das

recepcionistas. Profissionais mulheres
nesse ambiente não são nada comuns.

TD Será que as raízes disso estão na
educação?

AS Absolutamente sim - havia apenas
cinco meninas entre 35 alunos do curso
de graduação que fiz; e na pós-graduação
é a mesma coisa.

LJB Eu fui a única menina que escolheu
a área digital em minha universidade.

ST Em grandes degraus da arte isso
costuma se equalizar. Se tomarmos como
exemplo classes de graduandos,
competições e prêmios, a divisão de
gêneros é de 50-50. Para vão todas essas
mulheres? Elas entram para o mercado,
mas não sobem na carreira.

AS Acredito que em áreas como
comunicação, colaboração e estratégia,
as mulheres podem se destacar mais.
Porém, quando esse conjunto de
habilidades é comparado com o lado
técnico, há a predominância masculina.

LJB Vender o mercado como um ambiente

colaborativo é bom, na minha opinião. As
pessoas costumam pensar no designer
como um profissional que senta sozinho e
trabalha em seus próprios projetos.
Destacar os aspectos mais colaborativos
do trabalho com certeza irá encorajar
mais mulheres a entrar nesse mercado.

AS Provavelmente. Fiz umas dez
entrevistas depois que me formei, e
muitas pessoas disseram que estavam
me entrevistando porque eu era uma
mulher nesse mercado. Achei que isso
abriria mais portas para mim, mas não foi
o que aconteceu. Ser mulher no mercado
criativo é um pouco como ser novo:
quando você entra numa sala, precisa
provar que é bom no que faz.

LJB Quando eu estava na faculdade,
meus heróis eram artistas como David
Carson. Nenhum deles era mulher.

TD Será que se houver mais mulheres
renomadas no design, a situação mudará?

ST Já há algumas, como Margaret
Calvert, que são de muito bom gosto.
Elas fazem trabalhos incríveis, mas,
quando você começa a ler sobre a
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história do design gráfico, percebe
como a área sempre foi dominada
pelos homens.

AS Sinto que estamos em transição.
Algumas pesquisas que fizemos
recentemente mostram que a educação e
o número de pessoas entrando no
mercado estão mudando. Infelizmente,
essa mudança é microscópica. A grande
diferença será instalada quando
chegarmos a um número suficiente que
provoque mudanças culturais - sejam
elas perceptíveis ou não.

TD Há assuntos ou áreas mais
adequadas a equipes totalmente
femininas ou masculinas?

JL Sim, com certeza-talvez não em
termos de design, mas certamente
quando falamos em anúncios ou
campanhas criativas.

ST Acho isso preocupante, diga-se
de passagem.

JL Sim, isso vale para anúncios, mas, em
termos de design em geral, não vejo
problema em times mistos.

LJB No começo da minha carreira,
algumas agências em que trabalhei me
colocavam em projetos destinados ao
público feminino porque eu era mulher.

AS Não acho que há alguma 'conspiração'
ou algo do tipo. Podemos fazer essa
mesma pergunta sobre raça em diversos
tipos de assunto.

ST Conversei com uma mulher que não é
da área e que possui um negócio próprio.
Ela acha que o problema está nos
empregadores. Ao analisar seu próprio
escritório, tomando como exemplo
mulheres de certa idade, ela notou que
provavelmente todas elas irão querer
começar uma família quase ao mesmo
tempo. Em negócios pequenos, isso tem
um grande impacto - não há mecanismo
governamental que auxilie empresas
menores nesse aspecto.

TD Vocês acreditam que esses fatores
impedem a mulher de encontrar um
espaço no mercado?

STO mercado de design possui um
histórico de muitas horas extras, já que
lida com prazos. Em um ritmo assim,

somado à tentativa de equilíbrio entre
trabalho e vida pessoal, depois de 10 ou
15 anos de carreira, você enlouquece.

TD Se nós nos encontrarmos daqui a dez
anos e discutirmos o mesmo tema, o
mercado terá mudado?

SA A flexibilidade no espaço de trabalho
com certeza aumentará.

LJB Há um longo caminho a ser
percorrido. A maioria dos estúdios nos
quais trabalhei tem pouquíssimas
mulheres. Para dar passos iniciais de
mudança no mercado de design ainda é
preciso muita coragem.

AS A grande desigualdade no mercado de
design diz respeito à questão étnica.
Gostaria de pensar que em dez anos
veremos uma mudança no número de
mulheres da área e que a diversidade
étnica do mercado começará a seguir o
mesmo caminho.
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