
A
pouco mais de um sécu-
lo, em 1906, Helen Lans-
downe Resor quebrou 
barreiras e foi a primeira 
redatora mulher da pu-
blicidade mundial, atu-
ando na agência J. Walter 
Thompson (JWT). Até 
aquele momento, as mu-

lheres, como em outros segmentos, não 
conseguiam ocupar um espaço no mer-
cado formal da propaganda, estando res-
tritas a, quando contratadas, atuarem em 
funções assessorais, como o secretariado.

Em 2015, mais de cem anos depois, a 
disparidade de direitos e condições entre 
os diferentes gêneros no mercado de tra-
balho continua sendo uma realidade so-
cial no Brasil. Estudo do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID) aponta 
que, no país, o salário de um homem é, em 
média, 30% maior que de uma mulher 
com o mesmo grau de escolaridade para o 
exercício da mesma função. 

Nas agências de publicidade, a pre-
sença feminina é, no entanto, cada vez 
maior. São mulheres que se destacam pela 
trajetória de luta na busca por seu espaço 
e pela criatividade em usar esta profissão, 

que influencia diretamente na formação 
da opinião pública, como instrumento de 
combate ao machismo.

Cerveja Feminista
Mulheres em corpos esguios, sarados e se-
minus desfilam com um copo de bebida na 
mão, enquanto os olhares masculinos pa-
recem desejosos, almejando o que veem, o 
produto e a modelo, ambos, em tese, ao seu 
alcance. Consumir cerveja é um hábito cul-
tural de uma grande parcela da população 
brasileira, mulheres inclusas. No entanto, 
integrantes de movimentos sociais, sobretu-
do feministas, se opõem à comerciais como 
esses, que, na visão dessas pessoas, acabam 
por objetificar a mulher, colocando-a em pé 
de igualdade com o produto, como se fosse, 
como este, algo a ser consumido. 

Muito criticada nas redes sociais, a 
campanha da marca de cerveja Skol para 
o carnaval deste ano gerou polêmica. Fra-
ses como “Esqueci o não em casa”, “Topo 
antes de saber a pergunta”, entre outras, 
foram espalhadas pelos outdoors da cidade 
de São Paulo e foram acusadas, até, de in-
centivarem o assédio sexual, uma vez que 
ofereciam a possibilidade de interpretação 
de que durante as festividades, os foliões, 

sobretudo as mulheres, estariam necessa-
riamente abertos a possibilidades de rela-
cionamento. A reação e a intervenção de 
grupos militantes dos direitos da mulher 
culminaram na retirada da campanha pu-
blicitária pela própria empresa. Foi neste 
momento que nasceu a Cerveja Feminista, 
bebida criada com base no ideal da igual-
dade de gênero, pelas publicitárias Maria 
Guimarães, Thais Fabris e Larissa Vaz. 
“Estávamos trabalhando no mesmo grupo 
durante aquela polêmica, nós pensamos 
em fazer algo a respeito, logo veio à ideia da 
cerveja”, conta Maria Guimarães, publicitá-
ria e idealizadora do projeto.

Pesquisa do instituto Data Popular 
apontou que 65% das mulheres não se 
sentem representadas pelas propagadas 
de cerveja, enquanto apenas 10% dos 
criativos brasileiros, profissionais res-
ponsáveis pela idealização conceitual das 
campanhas, são do gênero feminino. O 
jogo de palavras com os numerais que re-
presentam essa disparidade deu origem a 
uma comunidade na rede social Facebook 
chamada de 65/10, destinada a profissio-
nais femininas da área da propaganda inte-
ressadas em discutir as questões relativas 
à essa temática dentro desse mercado. Foi 
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Mulheres publicitárias discutem a representação feminina nas 
propagandas — e nas agências

A vez

p u b l i c i d a d e
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este grupo que acabou inspirando a criação 
de uma empresa de mesmo nome, voltada 
para o ativismo criativo, que visa melhorar 
a representação da mulher na publicidade 
por meio de ações como consultoria e edu-
cação. Além, é claro, de ser a responsável 
pela produção da Cerveja Feminista.

Recentemente, as empresas estão 
investindo em propagandas promoven-
do o empoderamento feminino, como a 
Budweiser, que escalou a lutadora Ronda 
Rousey para protagonizar o comercial, 
e a marca de absorvente Always, que 
problematizou o sexismo na fala “você 
parece uma mulherzinha”. Questionada 
quanto à publicidade progressistas, Maria 
diz que o movimento está crescendo, mas 
o mercado, especialmente as agências, 
ainda patina muitas vezes por falta de 
humildade e empatia. “Temos que tomar 
muito cuidado ainda com o cause washing, 

que são marcas que querem apenas surfar 
a onda sem se comprometer com mudan-
ças de fato”, pontua. 

Machismo nas agências
“Sempre acontece. Uma de nós já passou 
por um assédio na hora de uma entrevista 
de emprego, por exemplo. Temos casos 
de amigas também que já foram assedia-
das no trabalho de forma mais ríspida, 
chegando até mulheres que passaram 
por situações de ter o diretor de criação 
botando-as contra a parede, literalmente”, 
conta a publicitária Maria Guimarães. 

Segundo a organização The 3% Confe-
rence Championing Creative Female Talent 
+Leadership, 3% dos diretores de criação 
no mundo são mulheres. Dos dirigentes 
de agências no mercado paulista, 74% 
são homens e 26% mulheres, de acordo 
com dados do Sindicato das Agências de 

Propaganda de São Paulo (Sinapro-SP). 
Entre os dezesseis presidentes do júri do 
Festival de Cannes, maior prêmio da pu-
blicidade mundial, apenas duas não são 
homens. Os dados não mentem: a publi-
cidade é composta majoritariamente por 
cabeças masculinas. 

A existência de comerciais que re-
produzem ideais machistas está, segundo 
Maria, ligada falta de participação femi-
nina no processo de criação nas agências. 
“A representatividade é muito pequena”, 
destaca ela, que também faz um apelo: 
“Mulheres, não desistam. E diretores de 
criação: contratem não uma, mas três 
mulheres. O ambiente fica mais diverso, 
com mulheres com força para expor suas 
opiniões”. Profissionais femininas que 
conquistam espaços nas agências são con-
tratadas, em sua maioria, para a área de 
atendimento, que faz a ponte entre as em-
presas e os clientes e onde, em geral, uma 
aparência dentro dos padrões de beleza é 
considerada essencial.

Publicidade e Feminismo
“Eu não sou feminista”, diz a professora 
e publicitária Selma Felerico. Com uma 
camiseta do filme Taxi Driver, cabelos 
cacheados e baixa estatura, que a orgulha, 
a publicitária justifica tal afirmação di-
zendo que “a mulher já ocupa os espaços 
há muitos anos”.  A docente, doutora em 
Comunicação e Semiótica pela Pontifí-
cia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP), pesquisando a semiótica psi-
canalista e da cultura, defende uma atua-
lização do discurso feminista que, na visão 
dela, é erroneamente o mesmo do seu 

período como universitária, na década de 
1980. “O discurso de hoje deve mudar. O 
meu discurso mudou. As minhas alunas 
não precisam lutar por espaço, porque eu 
já deixei para elas”, diz a publicitária. 

A trajetória de Bianca Santana, jor-
nalista, professora da Faculdade Cásper 
Líbero, ex-editora-chefe da Revista Cás-
per e uma das fundadoras da Casa de Lua, 
espaço de luta política de mulheres, no 
feminismo começou ainda adolescente 
quando teve contato com algumas leituras 
e proximidade com movimentos sociais 
de educação. Apesar dos avanços, ela con-
ta que as pautas reivindicadas no passado 
ainda não foram atendidas, como o direito 
aos próprios corpos, a terra, aos meios de 
comunicação e aos meios de produção. 
De acordo com Bianca, as mulheres estão 
em todos os espaços, mas “normalmente, 
no mercado de trabalho, são maioria em 
cargos operacionais e minoria em posi-
ções de liderança e poder”, esclarece.

Apesar dos dados comprovarem 
a pequena participação feminina nos 
cargos de criação nas empresas, Selma 
conta que nunca sofreu machismo nas 
agências em que trabalhou. Na visão 
dela, o essencial para as profissionais é 
“se impor”, alegando que foi assim que 

ocupou funções importantes, como chefe 
de estúdio. A publicitária também não 
vê problema com o direcionamento de 
mulheres para a área de Atendimento, 
creditando esse fato a características com-
portamentais femininas: “Elas entram na 
mídia de atendimento porque são mais 
organizadas, atendem melhor o cliente, 
coisa de mãe”. Mesmo não se consideran-
do feminista, a publicitária concorda que 
exista, sim, machismo no setor da criação 
publicitária, mas que, mais grave que isso, 
é a aprovação dessas campanhas por parte 
dos clientes. Questionada sobre o gênero 
desses clientes, ela rebate “Há muitas mu-
lheres aprovando campanhas como essas; 
52% dos estudantes da ESPM [faculdade 
de comunicação onde leciona] são mu-
lheres, ou seja, tenho muita graduanda na 
Ambev, Volkswagen, Fiat, entre outras”. 

Selma não poupa críticas aos comer-
ciais de cerveja “Toda propaganda ruim 
deve ser jogada fora”, e aponta até para as 
mulheres que se submetem a tal exposição: 
“Só tem campanha assim porque tem mu-
lher que se sujeita a isso e pelo cliente que 
aprova”. E ainda, arrisca dizer que a mulher 
que aceita ser exposta no comercial é “mais 
machista que o próprio homem”. Tendo 
em vista o modelo americano de consume-

rismo, a solução para as propagandas ruins 
é boicotar a marca, não consumindo o pro-
duto. “Tirar a propaganda do ar é simples, 
faz outra. O maior poder do consumidor é 
não consumindo o produto”, aconselha. 

Bianca Santana acredita que o mundo 
publicitário e a sociedade estão mudando 
a percepção machista, sendo que “já não 
existe mais um silêncio quando essas pe-
ças publicitárias circulam. Uma mudança 
tem sido exigida pelas mulheres, pelos 
movimentos feministas e até mesmo pelos 
prêmios publicitários”, conclui. 

Independente das discordâncias é 
consenso entre as profissionais de que a 
representação feminina na publicidade 
ainda acaba por reforçar conceitos e es-
tereótipos contrários à igualdade entre 
gêneros. O machismo está enraizado nas 
estruturas da sociedade. Tão intrínseco 
que a dificuldade para desconstruí-lo é 
imensa. Os comerciais e propagandas que 
impõem os padrões de beleza, a cultura 
que dita os valores morais para cada gêne-
ro, e a exacerbação das horas de trabalho 
e logística da classe trabalhadora ocupa a 
cabeça das pessoas. Se mesmo ocupando 
o topo da pirâmide social já é difícil reco-
nhecer a estrutura de privilégios, imagina 
estando na base do sistema. 
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A Cerveja Feminista 
foi criada para promover 
a igualdade de gênero no 
meio publicitário

A professora Selma Felerico acredita 
que, para conquistar cargos de chefia, 
as mulheres precisam “se impor”
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