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Se no mercado de trabalho brasileiro elas representam pouco menos metade da força de 
trabalho - 44,7% da população ocupada e 45,8% da economicamente ativa -, na área de 
comunicação elas predominam. Segundo dados da Associação Brasileira das Agências de 
Comunicação (Abracom) , elas representam 65% do quadro das agências de comunicação em 
todo o Brasil - de um universo de 13 mil profissionais em mais de 1,2 mil empresas. Uma 
pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje) mostra que, na 
comunicação corporativa, elas também são a maioria, com 59,2% - dados relativos a 2008. A 
maior parte é formada em jornalismo (33,1% - de acordo com um levantamento feito em 
2007).  
 
Apesar da predominância, existem ainda alguns nichos desse mercado nos quais elas são 
minoria. Ana Theresa Borsari, diretora de marketing de Peugeot, é minoria em um mundo 
masculino: o de automóveis. Única mulher a ocupar uma cargo de direção na empresa, este 
ano ela foi escolhida para compor a lista dos 10 executivos do grupo no mundo "de alto 
potencial". "Os cargos ocupados por mulheres em automóveis geralmente são ligados à 
comunicação. Mas, ao longo de minha carreira, estive sucessivamente em ‘cargos 
masculinos’", diz. No marketing da Peugeot são 17 funcionários, 47% dos quais são mulheres.  
 
Minoria  
 
A professora Selma Felerico, coordenadora dos cursos de pós-graduação em comunicação da 
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), afirma que, em cargos de diretoria em 
agências, elas são minoria - exceto em áreas como mídia, planejamento e atendimento. No 
mundo corporativo, estão nas gerências de marketing.  
 
Olivia Machado, vice-presidente financeira da Africa, é uma das pioneiras em áreas 
eminentemente masculinas. Além disso, foi a única mulher a integrar o time de sócios da 
agência, quando foi criada há seis anos. Hoje, ela acumula também a coordenação do centro 
de serviços compartilhados do Grupo ABC, do qual a Africa faz parte. "Isso, no mercado de 
comunicação, é inédito", assegura. A Africa tem 221 profissionais, sendo 48% mulheres e 26 
delas em cargos de chefia.  
 
Desde que ingressou na publicidade, Olivia - que é formada em Administração - trabalha no 
departamento financeiro. "É preciso ter jogo de cintura, pois a área financeira tornou-se mais 
relevante nos últimos anos, com o foco na rentabilidade", diz. Para Olivia, além da criação do 
iG, um dos grandes feitos da sua trajetória profissional foi a fundação da Africa .  
 
Selma lembra que houve uma mudança na comunicação nos últimos anos, na linha 
comportamental - e não apenas no custo-benefício. Talvez por isso as mulheres tenham 
conquistado espaço. Afinal, na sua avaliação, "é uma área que gostam de estudar". Ela 
acrescenta que, na pós-graduação da ESPM, 60% são mulheres. Uma das novas fronteiras 
para o feminino na comunicação, de acordo com a professora, é a internet.  
 
Ala feminina  
 
Camila Chaves, coordenadora- chefe da Grafikonstruct, é uma das poucas da "ala feminina" no 
mundo digital. Há cinco anos nesse setor - antes trabalhava em uma produtora de TV -, ela diz 
que a curiosidade e determinante para quem atuar na web, pois a formação em comunicação 
on-line é incipiente.  
 
Camila acredita que as mulheres ainda são minorias no on-line, mas é apenas uma questão de 
tempo para esta realidade mudar. Na sua empresa, são 25 funcionários, e as quatro únicas 
mulheres ocupam cargos de chefia.  
 



O presidente da Arquitetura Humana, Elmano Nigro, diz que determinados tipos de "trabalho 
atrai tipos de pessoas" e, por isso, as pesquisas da empresa apontam que as mulheres buscam 
profissões que tenham flexibilidade e, por isso, a comunicação teria domínio feminino.  
 
Segundo ele, os estudos da empresa mostram que não há diferenciação, por gênero, em 
habilidades, e que em cargos de chefia, mais uma vez a disponibilidade é o determinante. Um 
levantamento da consultoria, mostrou que de um universo de 217 pesquisados, apenas 9 
mulheres eram presidentes de empresas. "Não é uma questão de competência, mas de 
escolha pessoal", afirma.  
 
Desbravadora  
 
Fernanda Flandoli, é vice-presidente de Inteligência e Estratégia da BFerraz Fullpromotion, há 
quatro anos - em um cargo que até então não existia na organização. Ela também acumula 
esta função no Grupo B."Eu vim para a B. introduzir a área de planejamento estratégico, fui 
meio desbravadora", afirma Fernanda. Na sua empresa são os cargos de chefia estão metade 
em mãos de mulheres.  
 
Fernanda explica que a principal habilidade para o cargo é a capacidade de análise e 
conclusão. "A informação só não é nada, o valioso é a informação trabalhada". Para Fernanda, 
um grande feito seu foi a implantação do núcleo em uma área de mercado que não é comum.  
 
Outra vice-presidente em agência publicitária é Mônica de Carvalho, que ocupa o cargo na área 
de mídia da DM9DDB, uma área que, segundo ela, tem muitas mulheres.  
 
A agência tem 300 funcionários, sendo 198 mulheres e 10% do total em cargos de chefia. 
Mônica está no novo cargo desde novembro passado e, para ela, uma das grandes realizações 
profissionais foi ser promovida há três anos, quando estava grávida e, naquela mesma época, 
ganhou o Prêmio Caboré.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 
 


