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Comentários do ex-diretor mundial de criação do grupo WPP, Neil French, mexeram com o brio 
das publicitárias. Em setembro passado, durante evento em Toronto, no Canadá, French disse que 
mulheres que trabalham com criação publicitaria não sobem ao comando porque não merecem. 
Chamou ainda de "lixo" quem não consegue se envolver 100% com o trabalho e avaliou que 
poucas mulheres são diretoras de criação porque são casadas e têm filhos ou pretendem ter 
filhos. As declarações do ex-diretor renderam o título de "momento mais idiota do ano", na 
categoria Relações Públicas, apontado pela revista americana Business 2.0.  
 
Apesar de machista, a teoria de French leva a uma reflexão: apesar de dominarem a direção em 
áreas de atendimento e planejamento, poucas publicitárias trabalham na criação. E o fenômeno 
não é exclusivamente brasileiro, se repete mundialmente. As próprias profissionais temem 
construir uma tese sobre o assunto, mas a maioria acredita que, por ser uma área mais agressiva, 
as mulheres tendem a se distanciar dela. 
 
Professora de criação da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), publicitária e autora 
do livro "O chefe usa batom", Vera Marques, percebe em suas aulas um número decrescente de 
alunas. Ela levanta algumas teorias sobre o assunto. Uma delas é conseqüência da criação 
machista brasileira. "O criativo não é artista, mas tem que incorporar elementos de artes em seu 
trabalho. No Brasil, se um rapaz diz que deseja ser artista plástico, a família repreende. Como o 
talento artístico é uma vocação, eles vão para a criação publicitária. Se uma mulher quer ser 
artista, a família releva", considera. Além disso, por ser a criação uma área muito competitiva, a 
mulher se assusta e procura novos caminhos, afirma Vera. "Ela não é educada para ser 
predadora. Ouvi um diretor de agência dizer que criação não é para "mulherzinha". Ou seja, ela 
tem que ser mais dinâmica, mais aguerrida e não pode se intimidar", explica. 
 
 
Agência África tem diretora de criação  
Esse é o perfil de Suzana Apelbaum, diretora de criação da África. Segundo ela, as poucas 
criativas que conseguem chegar aos cargos mais altos são mais incisivas, mais agressivas, mais 
firmes, o que as pessoas identificam como características masculinas. "O humor publicitário 
precisa de um distanciamento social, é mais fácil para o homem. A mulher é mais sensível", 
define. Porém, ela credita o pequeno número de mulheres por uma questão de amostragem. 
"Existem mais homens do que mulheres na publicidade, por isso o número de candidatas para 
cargos de direção é tão baixo". 
 
Com passagens por importantes agências brasileiras, Suzana diz que não vê preconceito dos 
homens em relação à sua presença em um cargo de direção. "Muito pelo contrário, a presença é 
vista como valor agregado, a oportunidade de ter uma olhar diferente na agência". 
 
Polika Teixeira, diretora-executiva da Dream Factory, acredita que o desequilíbrio entre homens e 
mulheres está apenas nos cargos de direção. "A mulher tem uma característica bem própria para 
trabalhar com a criação, tem intuição, olha com mais cuidado, presta atenção nas pessoas, o que 
é importante, pois a criação se alimenta do cotidiano. As mulheres não têm receio de entrar na 
criação", considera. 
 
Ana Paula Sanchéz, diretora de contas e atendimento da Artplan, acredita que o perfil executivo 
das outras áreas fora da criação atrai mais as mulheres publicitárias. "O perfil dos executivos de 
Contas, por exemplo, favorece mais a mulher", opina.  
 
Uma das poucas criativas em cargos de poder, a diretora-executiva de criação da McCann Brasil, 
Adriana Cury, relata que não sofre preconceito. "O sucesso incomoda. Estar em posição de 
destaque gera dor-de-cotovelo nos outros, homens e mulheres.  



No caso das mulheres, postura também é fundamental. Você precisa se impor não só pelo talento 
e pela competência, mas isso depende só da gente".  
 
Adriana, que trabalhou com Neil French, achou estranha a declaração do ex-diretor. "Aquilo me 
soou quase como uma pegadinha. Ele foi meu chefe criativo até meados de 2005, quando eu era 
vice-presidente Nacional de Criação na Ogilvy ( agência do Grupo WPP). O Neil pode ser tudo, 
menos machista", pondera Adriana. 
 
A criativa relata que ele foi um dos grandes admiradores e entusiastas que conquistou na carreira. 
"Neil French sempre me elogiou, me incentivou e ajudou a sedimentar uma forte reputação 
internacional dentro do grupo, o que me levou a fazer parte do board mundial de criação da 
Ogilvy. Se ele fosse machista ou tivesse qualquer forma de preconceito com relação às mulheres, 
eu não estaria onde estou hoje", defende a publicitária. 
 
 

 
Leia mais 
Conciliar vida pessoal e trabalho exige esforço 
 
A conciliação de uma vida profissional agitada com uma vida pessoal com marido e filhos é 
possível, afirmam as profissionais do mundo da criação publicitária. A organização é fundamental 
para ter sucesso nos dois lados. 
 
"Se a mulher não está em cargos de direção, não é porque tem outras prioridades, mas por uma 
questão de oportunidade. Ela ganha dinheiro suficiente para contratar babá e empregada para 
ajudarem a tomar conta dos filhos. Só é preciso organização e interesse", afirma Suzana 
Apelbaum, diretora de Criação da África. Ex-workaholic, Suzana descobriu como viver plenamente 
todas as áreas da vida. 
 
Luciana Vasconi, diretora de Contas e membro do Comitê Executivo da Agência 3 lembra que não 
só as criativas, mas todas as mulheres que trabalham devem saber administrar bem a carreira 
com a vida pessoal e a família. Casada e com quatro filhos, ela lutou para ter equilíbrio e sucesso 
na carreira. 
 
"Algumas escolhas foram difíceis, como ter um filho com febre e uma reunião com um cliente 
super importante ao mesmo tempo. Nestes casos, sempre utilizei os recursos da minha profissão 
e tomei a decisão baseada na análise prática do problema. Coloquei na balança friamente as reais 
prioridades dos dois lados envolvidos e tomei a decisão mais racional para a situação. Algumas 
vezes foi pedir para babá dar um remédio e aguardar o final da reunião, outras foi ligar para o 
cliente e solicitar o cancelamento do compromisso", lembra. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 fev. 2006, Carreiras, p. B-8. 
 


