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Lugar de mulher, pelo me-
nos por enquanto, não é na
cozinha. Nem na de casa nem
na da agência de publicidade,
que no jargão do meio é o
departamento de criação. Se-
gundo levantamento realizado
pelo JB com nove das 10
maiores agências do país em
faturamento, fica claro que as
moças ainda são minoria no
setor considerado a alma da
propaganda. Em cada 100 pro-
fissionais de criação há só 20
criativas.

Em outras áreas estraté-
gicas, porém, a presença fe-
minina já é maioria. No aten-
dimento, responsável pelo
contato com os clientes, elas
são 63,8%. No planejamento e
em mídia, funções que de-
terminam estratégias de tra-
balho e os veículos a serem
usados em campanhas, repre-
sentam 57,7% e 59,6%.

Salários no ramo
são equiparados e
divisão nos cargos
de diretoria é
equilibrada

Ao contrário das pesquisas
nacionais indicando que as
mulheres ganham menos que
os homens, em todos os níveis
de escolaridade, na propagan-
da essa queixa não é comum.

- Nunca assisti a isso na
publicidade - conta a diretora
de criação da Giovanni,FCB no
Rio, Cristina Amorim.

Há 24 anos na publicidade,
Cristina é uma das mulheres
que arrombaram as portas da
criação e hoje comanda um
departamento só de homens.
Não porque prefira assim.

- O empregador não tem
preconceito, mas quando se
trabalha com criação, não há
horário, o que pode inibir a
procura de mulheres por vagas
na área - diz.

As que se aventuram pela
criação tentam conciliar família
e profissão.

- Até o meu filho fazer 12
anos, evitava agências com rit-
mo acelerado demais - revela

a diretora-executiva de criação
da McCann-Erickson, Adriana
Cury. - Quando ele decolou,
me atirei no trabalho.

Agora que o filho já tem 18
anos, Adriana está em posição
de escolher com quem tra-
balhar, e diz que pouco im-
porta o sexo.

- Na hora de desenvolver a
propaganda de um produto, há
temas com os quais as mu-
lheres têm mais intimidade.
Mas nada impede os homens
de estudar sobre esses as-
suntos e vice-versa.

A relação de mulheres e
homens que chegam à dire-
toria das agências é equili-
brada. Conforme dados de cin-
co empresas, as mulheres
ocupam 45% desses cargos.

Profissional de atendimen-
to, Ana Lúcia Serra começou
como estagiária aos 19 anos.
Vinte e dois anos depois, é
sócia e diretora da Age. E
garante que o sucesso não tem
segredo.

- Se algumas mulheres não
chegaram lá é porque desis-
tiram antes do tempo.

Na Age, Ana tende a va-
lorizar as mulheres. Não por
defesa de gênero ou coisa pa-
recida. É que a publicitária vê
mesmo uma série de qua-
lidades no time feminino, co-
mo a habilidade para gerenciar
negócios, a capacidade de acu-
mular tarefas e a organização.

Mas ninguém diz que é fácil
para a mulher galgar os de-
graus do sucesso. Christina
Carvalho Pinto foi por sete
anos presidente da Young &
Rubicam, maior agência em
faturamento no país. Em 1996,
se lançou em carreira-solo e
abriu a Full Jazz.

- Neguei ser alvo de pre-
conceito porque se ficasse pri-
sioneira dessa teia não con-
seguiria seguir adiante. Agora
posso confessar que foi difícil.

Segundo Christina, a lide-
rança historicamente mascu-
lina é um "traço anacrôni-
co-cultural" que se reflete es-
pecificamente em um setor
das agências por um motivo.

- A criação é o poder. É a
forma. E na propaganda a for-
ma é muito importante porque
pode ampliar ou até distorcer o
conteúdo - analisa.

Text Box
Fora da cozinha das agências
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A criativa Cristina lidera um departamento só de homens na Giovanni,FCB Rio

Entrevista Marie Suzuki Fujisawa

A incansável busca
dos anunciantes pelo
público feminino
A professora universitária
Marie Suzuki Fujisawa lança
este mês o livro Das Amélias
às Mulheres Multifuncionais
(Summus Editorial), em que
analisa a emancipação feminina
e sua relação com os
comerciais, em especial os de
produtos de limpeza. Nesta
entrevista ao JB, ela conta por
que os anunciantes dão cada
vez mais importância ao
público feminino e o que é
preciso fazer para conquistá-lo

Os comerciais acompanharam
a inserção da mulher no
mercado de trabalho?
Sim, mas com alguns anos de
atraso. O que eles fizeram foi
atender a uma demanda da mu-
lher - que já estava nos shop-
pings, no trabalho, nas escolas -
e não abrir uma tendência.

Qual a importância do público
feminino para os anunciantes?
A mulher é quem decide a

compra em 72% dos casos.
Mesmo com produtos tipica-
mente masculinos, como rou-
pas íntimas de homens, é ela
quem escolhe o que comprar. O
segmento de carros também já
foca atenção nas mulheres. A
partir de pesquisas sobre design
realizadas com elas, foi acres-
centado um espelho no pára-sol.
Os compartimentos para potes
dentro do carro foram feitos
pensando nela, assim como o
espaço nas portas laterais onde
cabe uma mamadeira.

Então não vai chegar o dia em
que uma propaganda de
detergente terá como
público-alvo os homens?
Isso pode até ocorrer, se as
agências resolverem lançar ten-
dência.

Como os anunciantes podem
impactar as mulheres?
Depende do público para o qual
se direciona. Se for para uma

Mesmo na hora
de comprar
produtos
masculinos, é ela
quem decide

mulher mais jovem, é interes-
sante apresentar humor. Já a
mulher acima dos 35 anos busca
um espelho. Gosta de ser re-
tratada no ambiente familiar,
mas sem culpa. Em lugares que
lhe dêem prazer. Se for no
trabalho, precisa ser bem-su-
cedida. As de mais idade não
gostam de se ver apenas como
vovós cuidando dos netos. Que-
rem aparecer como mulheres
maduras e bem-cuidadas.

Text Box
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 18 jun. 2006, Economia, p. A29.




