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RESUMO 
 
O presente trabalho discute a desigualdade de gênero e a violência contra mulher dentro 
de agências de publicidade paraenses. Lança mão de pesquisas exploratórias, históricas e 
bibliográficas sobre machismo, sexismos e assédio, mas também dos relatos de 
publicitárias paraenses coletados durante a fase descritiva da pesquisa, para analisar 
questões relacionadas à capacidade criativa de cada gênero, remuneração oferecida a cada 
um deles e à divisão de trabalho dentro dessas empresas de comunicação. 
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I 
 
 “Já sofremos assédio em diversas esferas da sociedade e é muito frustrante isso 

acontecer também dentro do trabalho, ainda mais na propaganda que, teoricamente, é um 

ambiente de pessoas esclarecidas, de vanguarda e mente aberta”. A declaração de Carol 

Croazara, head of digital da agência pernambucana TagZag, em uma matéria do “Meio e 

Mensagem”6 sobre assédio sexual contra mulheres, é um dos engates deste trabalho. A 

pesquisa aqui apresentada é também uma decorrência desse tipo de depoimento uma vez 

que partiu da hipótese de que problemas semelhantes poderiam estar ocorrendo também 

em agências de publicidade paraenses. E que os conteúdos sexistas produzidos 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ02 – Publicidade e Propaganda, da Intercom Júnior – XIV Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduanda do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, Faculdade de Estudos 
Avançados do Pará, e-mail: acastros105@gmail.com. 
3 Graduanda do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, Faculdade de Estudos 
Avançados do Pará, e-mail: dani.lomely@gmail.com. 
4 Graduanda do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, Faculdade de Estudos 
Avançados do Pará, e-mail: mariliasmach@gmail.com. 
5 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda, 
Faculdade de Estudos Avançados do Pará, e-mail: nilocatetano@yahoo.com.br. 
6 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/09/05/um-retrato-do-assedio-em-
agencias-do-nordeste.html> Acesso em: 15 de janeiro de 2018. 
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diariamente por elas e por suas congêneres nacionais talvez fossem o reflexo de uma 

cultura institucional machista, tacitamente reforçada dentro de seus ambientes. Uma 

realidade que acaba posicionando essas empresas de comunicação como lugares de pouca 

representatividade feminina e muita desigualdade de gênero. 

 Algo contraditório se pensarmos que a sobrevivência da atividade publicitária 

como um negócio pertinente e rentável passa diretamente pela compreensão de que cada 

vez menos haverá públicos suscetíveis ao consumo de marcas que não respeitem o ser 

humano de maneira plena e irrestrita. E embora notório que o assédio e a desigualdade de 

gênero estejam cada vez mais na pauta nacional da comunicação (Podcast Braincast – 

Portal B9)7, é possível dizer que dentro das agências de publicidade essas ainda são 

discussões localizadas, pouco enfrentadas de fato. Segundo Emilly Wilcosc (2016), as 

agências têm nesse momento único a possibilidade de começar a mudar a sociedade de 

dentro para fora, começando diretamente com o entendimento de si mesmas, adequando-

se rapidamente aos novos tempos, à sociedade contemporânea e aos seus valores e 

práticas socioculturais.  

 De maneira pontual essa pesquisa tem início, em sua fase exploratória, a partir do 

levantamento de dados secundários sobre os conceitos de gênero, machismo e assédio na 

publicidade, esforço de pesquisa derivado do interesse pessoal das autoras deste artigo 

por essas temáticas.  Lakatos e Marconi (2003) definem as pesquisas exploratórias como 

pesquisas empíricas com o intuito de formular indagações e problemas para assim ampliar 

suposições e familiarizar o pesquisador com a temática, contribuindo para esclarecer 

conceitos e obter uma pesquisa mais precisa. A partir dela, foram encontrados dados 

gerais em sites especializados como “Meio e Mensagem”, “Agência Pública”, “Portal 

B9”, “Think Olga”, “Instituto Patrícia Galvão”, “ONU Mulheres”, entre outros. Ainda 

nesta fase, foi realizada uma extensa pesquisa bibliográfica sobre temáticas relacionadas 

à comunicação, publicidade, marketing e posicionamento de marcas, que nos ajudou na 

ampliação e aprofundamento da discussão e na definição dos limites do estudo. 

 É preciso deixar claro desde agora que, por razões éticas, optou-se pela 

preservação dos nomes de todos os pesquisados (agências e publicitárias). Eles são 

apresentados aqui apenas pelas letras iniciais de seus nomes. Tal cuidado se justifica 

também pelo fato deste trabalho ter optado por uma amostra não probabilística, por 

                                                
7 Disponível em: <https://www.b9.com.br/83580/braincast-257-assedio-no-mercado-de-comunicacao/> Acesso em: 15 
de dezembro de 2017. 
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conveniência (SAMARA; BARROS, 1997), não possível de ser projetada para o todo. 

Não seria adequado, assim, generalizar um comportamento como se fosse ele o reflexo 

de todas as pessoas e organizações envolvidas. 

 Em paralelo a essa fase, deu-se início ao método descritivo qualitativo 

(SAMARA; BARROS, 1997). Ali foram entrevistadas mulheres que trabalham (ou 

trabalharam) em agências de publicidade paraenses. Quinze mulheres divididas entre 

30% (9 de 24) das agências filiadas à FENAPRO-PA8. Destas, um terço eram agências 

grandes e tradicionais, um terço agências mais novas e modernas e outro terço agências 

médias e pequenas. Essa divisão foi motivada pela intenção de se obter dados sobre o 

assédio sexual em agências de publicidade com culturas, histórias e perfis profissionais 

distintos. 

 De acordo com Gil (2002), a pesquisa descritiva visa indicar as características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

Para a coleta dos dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, importantes já que 

são as mais próximas de esquemas livres, menos estruturadas, onde não há imposição de 

uma ordem rígida de questões (TRIVIÑOS, 2008). 

 A estrutura da pesquisa foi fundamentada como uma tentativa de contar uma 

história real a partir de fatos que estão aí e que ocorrem diariamente em uma área que por 

natureza deveria ser libertária. Um conjunto de histórias que revelam como a discussão 

sobre machismo, assédio e desigualdade de gênero no mercado publicitário ainda precisa 

ser melhor enfrentada. Parte dos dados levantados durante o processo de pesquisa mostrou 

que o debate em torno do discurso de gênero tem apontado bons avanços e o subjugado 

papel da mulher parece colocado mais uma vez em desconstrução. Contudo, esses 

avanços nas conquistas feministas, no campo da luta por igualdade de gênero, 

participação política e econômica, na prática, ainda estão longe de serem suficientes. 

 
II 

 Ao longo dos anos, as mulheres vêm lutando por direitos básicos como o de 

exercer a cidadania através do voto e respeito às suas capacidades, demonstrando que são 

tão capazes e competentes quanto qualquer homem. Contudo, ainda há uma construção 

social e cultural que insiste em violar esses direitos. 

                                                
8 Disponível em: <http://www.fenapro.org.br/agencias/> Acesso em: 11 de junho de 2018 
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 Simone de Beauvoir, lá em 1949, questionava no livro “O segundo Sexo” o fato 

de as mulheres serem consideradas inferiores aos homens. A autora explicava que “o 

corpo da mulher é um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa neste mundo. 

Mas não é ele tampouco o que basta para a definir” (BEAUVOIR, 1970, p. 57). A autora 

entendia que o gênero e os papéis de cada sexo eram construídos socialmente e que a 

imposição da existência de um ser superior e um outro inferior são decorrentes destas 

mesmas construções. Considerando que os dados biológicos não são capazes de sustentar 

sozinhos qualquer ideia de supremacia, Beauvoir (1970, p.9) referia-se à mulher como 

um ser que se transforma, dizendo que não se “nasce mulher, torna-se mulher. Assim, 

nenhum destino biológico, psíquico ou econômico define a forma que a fêmea humana 

assume no seio da sociedade”.  

 Louro (1997, p. 34), em outra perspectiva, faz uso da chamada “oposição binária” 

para desconstruir o padrão de feminilidade e masculinidade e apresenta o argumento de 

que esta construção não abarca todos os sujeitos sociais. Expõe ela: 

[...] oposição binária reside na possibilidade que abre para que se compreendam 
e incluam as diferentes formas de masculinidade e feminilidade que se constituem 
socialmente. A concepção dos gêneros como se produzindo dentro de uma lógica 
dicotômica implica um pólo que se contrapõe a outro (portanto uma idéia singular 
de masculinidade e de feminilidade), e isso supõe ignorar ou negar todos os 
sujeitos sociais que não se "enquadram" em uma dessas formas. 

 Olhando por este ângulo, o papel da mulher parece muito restrito quando 

comparado ao do homem, logo talvez o único poder verdadeiramente feminino seja a 

possibilidade de falar sobre a sua realidade e vivê-la sem interferências de quem quer que 

seja. Também Pinto (2010, p. 20) detecta esta ação, notando o lugar de fala da mulher: 

Quando uma mulher fala, sua fala tem uma marca: é a fala de uma mulher; quando 
uma mulher feminista fala, tem duas marcas, de mulher e feminista. A recepção 
desta fala por homens e mulheres tende a ter a mesmas características, é a 
recepção de uma fala marcada, portanto particular, em oposição à fala 
masculina/universal.  
 

 Tendo em vista que as desigualdades de gênero, são identificadas através da 

autoridade do “sistema social”, como já abordado, Foucault (1988) nos faz refletir sobre 

o fato de que “não há poder sem liberdade e sem potencial de revolta”. Logo, as 

manifestações coletivas que surfam a insatisfação social precisam se impor e lutar pelos 

diretos igualitários entre mulheres e homens. 
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 Nota-se, portanto, que tanto na primeira quanto na segunda onda do feminismo, 

buscava-se um aprofundamento teórico a respeito da condição social e cultural da mulher. 

Por isso, tentando entender essa condição, começou-se a buscar novas terminologias e 

conceitos como o de “gênero” (Louro, 1997).  
 As representações sociais a respeito do gênero das pessoas sempre estiveram 

ligadas a distinção biológica entre o masculino e o feminino. E isso parece ter levado 

todos nós a um ciclo contínuo de aumento na desigualdade entre eles. Ainda parece existir 

um ceticismo quanto à possibilidade de que homens e mulheres conjuguem o mesmo 

espaço social ou que não haja outras definições de identidade além da heterossexual. A 

socióloga Eva Blay9 (2017), em entrevista à Agência Brasil, pontua uma definição de 

gênero mais ampla e plural e que engloba a diversidade e o potencial de escolha de uma 

pessoa: “você tem homens que podem ser biologicamente homens, mas não se sentem 

homens, se sentem mulheres. E vice-versa (...)”. 

 A terceira onda do feminismo, então, nasce com esse potencial de questionar o 

discurso dos “estereótipos” e denominações de gênero. Butler (1992) sustenta que o ser 

feminino não se representa na teoria feminista como um todo, pois cada mulher possui 

uma identidade e as definir no discurso de gênero não abarcaria toda pluralidade das 

identidades. Ela infere que 

sem um conceito unificado de mulher ou, minimamente, uma similaridade de tipo 
familiar entre os termos relacionados pelo gênero, a política feminista parece 
perder a base categórica de suas próprias afirmações normativas. Quem constitui 
o ‘quem’, o sujeito para o qual o feminismo busca uma libertação? Se não existe 
sujeito, a quem vamos emancipar?10 (BUTLER, 1998. p. 33-44). 
 

 Através de um discurso perturbador (para o feminismo clássico), a autora enfatiza 

que não se pode ter uma limitação quanto à determinação de quem somos. O feminismo 

naquele momento não poderia se alocar apenas no campo humanístico, como prática 

política a determinar uma identidade fixa. Dessa forma, uma mesma mulher empoderada 

                                                
9 Socióloga e professora titular da Universidade de São Paulo (USP) e coordenadora do Escritório USP Mulheres. Uma 
das primeiras a estudar o direito das mulheres no Brasil, e foi a fundadora do Centro de Estudos de Gênero e dos 
Direitos da Mulher da Universidade de São Paulo. 
10 Judith BUTLER, 1992. O livro do qual o ensaio de Judith Butler faz parte é uma compilação de quatro dos sete 
ensaios do livro original Feminism/postmodernism, publicado por Routledge (Nova York e Londres, 1990). Tradução 
para o espanhol de Márgara Averbach: “Sin un concepto unificado de mujer o, mínimamente, uma similaridad de tipo 
familiar entre los términos relacionados por su género, la política feminista parece perder la base categórica de suas 
propias afirmaciones normativas. ¿Qué constituye el ‘quién’, el sujeto, para el que el feminismo busca la libéracion? 
Si no hay sujeto ¿qué vamos emancipar?” (p. 78-79). 
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em direitos seria capaz de empoderar outras também, mas não de lutar por suas 

necessidades de direitos, pois não se trataria da mesma realidade.  

 Para sustentar a ideia, Juliana Romão11 (2017), em entrevista à ONG Think 

Olga12, manifesta que “o feminismo se tornou uma necessidade – e todas as mulheres 

serão feministas, é apenas uma questão de tempo”. Neste domínio, compreendemos uma 

unificação no posicionamento das três autoras, a participação da mulher como um ser 

único e empoderado capaz de lutar pelos seus direitos e realidades. 

 Entretanto, apesar de todas as políticas construídas para o bem-estar social da 

mulher, o Relatório Global de Desigualdade de Gênero de 2012, elaborado pelo Fórum 

Econômico Mundial, situa o Brasil em 85º lugar dentre os 134 países analisados. Segundo 

o mesmo relatório, a participação feminina no mercado de trabalho (64%) é ainda 

significativamente menor que a masculina (85%). O Brasil apresenta também um dos 

maiores níveis de disparidade salarial: os homens ganham aproximadamente 30% a mais 

que as mulheres de mesma idade e nível de instrução, segundo o relatório do Banco 

Interamericano do Desenvolvimento (BID).13 

 Toda essa divisão formal no trabalho entre homens e mulheres parece acabar 

transferida de maneira ainda mais perversa para as relações entre os gêneros dentro do 

ambiente de trabalho. Os vários tipos de assédio sofridos por mulheres em seus locais de 

trabalho parecem também uma decorrência e um reflexo dessa desigualdade. O decreto 

de lei número 2.848, em seu artigo 216-A, no Código Penal Brasileiro, considera assédio 

sexual o “ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento 

sexual, prevalecendo-se o assediador de sua condição de superior hierárquico ou 

ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função”. Leis que entraram em 

vigor no Brasil como uma tentativa de coibir tais práticas, mas que geralmente tem 

naquele que emprega o seu primeiro violador.  

Ainda sobre a questão da desigualdade entre gêneros no ambiente de trabalho, é 

possível constatar, segundo dados do Movimento ElesPorElas (HeForShe) de 

Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero, que 

                                                
11  Jornalista, mestra em comunicação pela Universidade de Brasília (UnB), professora de Jornalismo na Uninassau 
(PE) e repórter da revista de educação Pátio. Pesquisa a perspectiva de gênero presente no discurso jornalístico.  
12 ONG feminista criada em 2013, que empodera mulheres por meio da informação acessível. Disponível em: 
<https://thinkolga.com/2017/04/25/o-feminismo-e-questao-de-tempo/>. Acesso em: 24 de maio 2018.   
13 Disponível em: <https://epocanegocios.globo.com/Informacao/Resultados/noticia/2012/10/brasil-esta-em-62-em-
nivel-de-igualdade-entre-sexos.html> Acesso em: 21 de maio de 2018. 
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- Globalmente, as mulheres dedicam 1 a 3 horas por dia a mais de trabalho 
doméstico do que os homens e dedicam 2 a 10 vezes a quantidade de tempo do 
dia cuidando da família em comparação com os homens, incluindo os cuidados 
com crianças, pessoas idosas e doentes.  
- Em média, as mulheres empregadas ganham 10 a 30% a menos do que os 
homens para desempenhar as mesmas tarefas.  
- Em todo o mundo, as mulheres têm menor probabilidade de ocupar cargos de 
liderança em empresas e negócios. Nos Estados Unidos, as mulheres representam 
apenas 4,6% dos 500 CEOs da Fortune e ocupam apenas 16,9% dos 500 lugares 
no conselho da Fortune.  
 

 Dados duros que apontam para desigualdade entre os gêneros como causa e ao mesmo 

tempo consequência da violência histórica e cultural sofrida pelas mulheres. Violência que tem 

nos inúmeros casos de assédio moral e sexual sofridos por elas sua face mais cruel. 

 
III 

Quando levamos isso para dentro de um ambiente tão peculiar como o publicitário 

a “coisa” toma proporções ainda mais assustadoras. Os dados sobre a distribuição de 

homens e mulheres dentro de agências indica uma igualdade numérica que esconde a 

desigualdade entre os cargos ocupados. Com base nas informações da consultoria de 

comunicação de mulheres “65/1014”, apenas 10% dos criativos dentro das agências 

brasileiras são mulheres. Número a evidenciar o fato de o machismo na publicidade ser 

possivelmente o reflexo do ambiente machista das agências de publicidade.  

 Para Balonas (2006, p 23) “a publicidade centrada no “outro” [...] fundamenta-se 

numa constatação: a publicidade alargou o seu campo de trabalho”. Para Armand 

Mattelart (1990, p.115, apud BALONAS, 2006, p 23) “as nossas sociedades estão 

deixando de ser publifóbicas”. Também Lipovetsky (1989, p.260, apud BALONAS, 

2006, p 23) diz a respeito que a publicidade “está cada vez mais mobilizada para suscitar 

uma tomada de consciência dos cidadãos perante grandes problemas do momento e 

modificar diversos comportamentos e indicações”.  

 Uma das possíveis mudanças de comportamentos talvez venha ser desinente da 

terceira onda do feminismo. O Movimento Femvertising15 é pautado pelo uso da 

                                                
14 Disponível em: < http://meiacincodez.com.br/> Acesso em: 10 de maio de 2018. 
15 O femvertising, uma mistura entre feminism e advertising, é um movimento que vem ganhando adeptos no universo 
publicitário. São anúncios que reivindicam o empoderamento da mulher ao invés de contribuir com a manutenção de 
suas inseguranças. Think Olga (2015) 
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publicidade como ferramenta de empoderamento das mulheres. Sobre esta questão, o 

artigo “O despertar das mulheres para publicidade” da Think Olga16, apresenta que:  

Em outubro de 2014 a Adweek organizou um painel de discussão somente para 
este tipo de publicidade. Pode-se constatar que muitas marcas perceberam que 
seu público não se identifica mais com certos ideais retratados em campanhas 
publicitárias como o da “mulher passiva, objeto sexual e feliz por servir.  

 Do mesmo modo, a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão indicou também que 

72% das mulheres defendem punição aos responsáveis por propagandas que mostram a 

mulher de modo ofensivo. Diante dessa nova realidade, em 2015, grandes marcas 

apostaram no Femvertising e receberam premiações consagradas como o Leão de Vidro17, 

troféu do Festival de Cannes. Entretanto, além de troféus, as marcas tiveram um 

faturamento maior e virais extraordinários na internet, ainda de acordo com o Portal B9: 

A Dove foi pioneira. Há 10 anos no ar, sua Campanha Pela Real Beleza levou as 
vendas de US$ 2,5 milhões para US$ 4 milhões[...]. As marcas de beleza têm 
brilhado no femvertising por aqui. Para a Avon, por exemplo, empoderamento é 
um território verdadeiro. Por isso sua campanha para o Dia das Mulheres falando 
sobre violência doméstica foi muito bem recebida. Uma mulher morre a cada 90 
minutos vítima de feminicídio no Brasil: dar flores a elas [...] soa até irônico, né? 
 

 Da mesma forma a Ambev, dona da Skol, reconheceu seu passado machista e 

mudou completamente sua forma de comunicação. Segundo a matéria do Meio e 

Mensagem18, no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em sua página do 

Facebook, a Skol reconheceu seu posicionamento machista: “Já faz alguns anos que 

algumas imagens do passado não nos representam mais”. A vênia da publicação teve 

como intuito apresentar ao público um projeto de reconstrução de campanhas antigas, 

machistas e sexistas. Para tanto convidou seis ilustradoras feministas engajadas para 

reconstruírem essas peças considerando o respeito pelo sexo feminino. 

 Diante disso, percebe-se que a concepção do consumidor em relação à publicidade 

machista está mudando. Para aqueles consumidores que tem a possibilidade de escolher 

o que comprar, o consumo passa a ser também um ato político. E talvez por isso essas 

marcas iniciaram o caminho para longe de seu passado machista e para cada vez mais 

perto de seus públicos, formados também por mulheres com poder de compra e de fala. 

                                                
16 Disponível em: <https://thinkolga.com/2015/02/10/o-despertar-da-publicidade-para-mulheres/> Acesso em: 03 de 
maio de 2018. 
17 Premia campanhas que se manifestam contra a desigualdade, preconceito e que favorecem mudanças sociais. 
18 Disponível em:<http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/03/09/skol-assume-passado-
machista-e-ressalta-a-importancia-de-evoluir.html> Acesso em: 03 de maio de 2018. 
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Neste sentido, operar uma mudança em seus posicionamentos começa pela escolha 

adequada da própria agência de publicidade que tocará as campanhas e peças, verificando 

no portfólio dessas empresas a existência ou não de produções que contrariem o que todos 

já sabem: que ninguém mais aguenta marcas que não se preocupam com o seu público e 

com a sociedade de maneira geral. 

 A série de TV norte-americana Mad Men apresenta um quadro bem interessante 

sobre a estrutura machista dentro de uma agência de publicidade nos Estados Unidos da 

década de 1960. Em uma análise breve do seriado é possível perceber que  

Há muitas Peggys e Joans tentando se virar da melhor forma possível em 
um ambiente bastante hostil para as mulheres – e talvez seja justamente 
essa uma das coisas que o seriado tenta apontar: muitas agências parecem 
ter ficado paradas na década de 60 (VALEK, 2015)19. 

 As agências não eram/são preparadas para as mulheres, eram/são um cenário para 

Mad Mens20. Há uma notória desigualdade de gênero interna, que reflete aquilo que é 

vivido na sociedade. E infelizmente no ambiente das “mentes abertas” da publicidade 

essa é uma realidade muito comum. Em matéria da Agência Pública (2015)21, Carla 

Pursiano, relata que a mulher ocupa cerca de 50% dos cargos das agências de publicidade 

brasileiras 

(...) mas a distribuição dentro dos departamentos é muito diferente. Entende-se 
que a criação é um reduto masculino e que a mulher é mais adequada para o 
departamento de atendimento. E na maioria das vezes as mulheres do 
atendimento precisam ser bonitas para seduzir os clientes. Quem trabalha no meio 
sabe de agências que já demitiram times inteiros de funcionárias dessa área por 
não serem tão bonitas22. 

 Um rosto bonito não evidencia uma boa profissional, não designa nenhuma 

utilidade, só faz com que as mulheres sejam normalmente alvos de assédio, piadinhas e 

colocações machistas. O que muitas vezes é taxado como normal.  

Existe quase uma ordem natural de colocar as mulheres nas áreas de atendimento 
e gerenciamento de projeto do que em qualquer outra. Existe uma série de piadas 

                                                
19 Disponível em: <http://www.alinevalek.com.br/blog/2015/03/por-que-a-publicidade-nao-gosta-das-mulheres/> 
Acesso em: 16 de maio de 2018  
20 “Mad Men” é como eram conhecidos os homens da Madison Avenue, onde funcionavam as maiores 
agências americanas. Repare o foco em “homens”. Disponível em: 
<http://www.alinevalek.com.br/blog/2015/03/por-que-a-publicidade-nao-gosta-das-mulheres/> Acesso em: 16 de 
maio de 2018. 
21 Disponível em:< https://apublica.org/2015/03/machismo-e-a-regra-da-casa/> Acesso em 31 de maio 2018. 
22 Disponível em:< https://apublica.org/2015/03/machismo-e-a-regra-da-casa/> Acesso em 31 de maio 2018. 
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extremamente machistas e misóginas que ‘brincam’ com essa relação de mulher 
sempre virar atendimento (F.B, 32, apud Agência Pública23, 2015). 
 

 Por outro lado, no departamento de criação, a representação feminina é mínima. 

Como aqui já salientado apenas 10% dos criativos dentro das agências brasileiras são 

mulheres. E a criação é onde se dá vida às ideias, é o coração das agências. Talvez esse 

seja um dos motivos para haver tantas propagandas de cunho sexista veiculadas. Aline 

Valek (2015) relata ainda que a área de criação é um verdadeiro “clube do bolinha”, 

um lugar formando homens brancos: “durante os anos em que trabalhei com 

propaganda, tive dois colegas negros na criação. É pouco, absurdamente pouco, mas é 

mais do que o número de colegas negras de criação que já tive” (VALEK, 2015)24. 

Motivado por depoimentos como este, que em 2017 o GP – Grupo de Planejamento – 

realizou a pesquisa “Hostilidade, silêncio e omissão: o retrato do assédio no mercado de 

comunicação de São Paulo”25. Que trouxe dados para uma realidade que é conhecida 

pelos profissionais, porém muitas vezes omitida, por ter-se tornado uma prática 

naturalizada. 

 A pesquisa apontou que 90% das mulheres e 76% dos homens afirmavam já ter 

sofrido assédio moral e/ou sexual no trabalho. Diante de tantos relatos não soa estranho 

que 51% das mulheres pesquisadas afirmem já ter sofrido assédio sexual no ambiente de 

trabalho. O problema se agrava pelo fato das áreas de recursos humanos das empresas 

não oferecerem uma orientação ou um canal de proteção ou intermediação de conflito 

para seus funcionários. Por isso, 87% dos respondentes afirmaram nunca ter recebido 

orientação alguma por parte da empresa sobre assédio. De todos os entrevistados apenas 

5% afirmavam ter um canal direto oficial para denúncias em suas organizações. Esses 

dados se tornam ainda mais cruéis quando mostram que 62% das mulheres e 51% dos 

homens afirmam já terem somatizado algum sintoma associado a doenças psíquicas por 

causa de assédio moral. Entre as mulheres, 75% afirmam ter sofrido crises de choro, 72% 

afirmam ter sofrido síndrome de ansiedade, 68% sentimento de inutilidade e 45% terem 

sofrido depressão. 

  Todos esses números indicam a gravidade do problema. Todos os dias, as 

agências produzem conteúdos para seus clientes, mas parecem não olhar para o seu 

                                                
23 Disponível em:< https://apublica.org/2015/03/machismo-e-a-regra-da-casa/> Acesso em 31 de maio 2018. 
24 Disponível em: <http://www.alinevalek.com.br/blog/2015/03/por-que-a-publicidade-nao-gosta-das-mulheres/> 
Acesso em: 16 de maio de 2018  
25 Disponível em: <https://grupodeplanejamento.com/2017/11/20/pesquisa-sobre-assedio-repercussao/ Acesso em: 16 
de fevereiro de 2018 
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público interno, para seus profissionais seres humanos que sofrem por falta de maturidade 

em um mercado que os trata como meras máquinas. O GP aponta ainda que 

o assédio tem raízes culturais e não é um problema exclusivo da indústria da 
comunicação. Mas esta é a nossa indústria. Agir agora prova nossa capacidade de 
ouvir e nos credencia como marcas conectadas com os valores que irão construir 
os pilares de sustentação de um novo mundo. 
 

 Para reforçar tudo isso, e em resposta a este estudo, Juliana Wallauer do postcast 

Mamilos26, diz que “já está na hora de questionarmos os “gênios da publicidade” para 

saber de que lado eles estão”. Ela aponta que  

uma agência não é cadeira, não é computador, não é mouse apenas. Uma agência 
é basicamente pessoas. Tanto que quando uma conta vai de uma agência para 
outra, via de regra, os talentos de uma agência também vão juntos. Agências são 
empresas, vivem dos cérebros de gente que sente. É sobre capacidade coletiva. 
Como é que pode um negócio que depende tanto de gente ser tão tóxico para as 
pessoas? Destruir pessoas? Então o modelo de publicidade de hoje, do jeito que 
tá, ele mói pessoas que não suportam mais ficar nesse ambiente [...]. 
 

 Infelizmente esse também é o retrato do mercado publicitário. Pesquisas como 

essas são importantes para mostrar que não se pode mais ficar em um ambiente retrógado, 

é preciso ver que tratamos de pessoas que lidam o tempo todo com pessoas.  

 De acordo com programa Braincast27 268, um dos casos mais recentes que talvez 

mostram uma pequena mudança na concepção social, está ligada a “Planilha” que 

revelava a realidade do dia a dia de trabalho em boa parte das agências brasileiras em 

2016. Os comentários eram feitos de forma anônima e relatavam casos diários de assédio 

e afins. Talvez por isso rapidamente foi retirada de circulação. Os donos de agências 

alegaram não se tratar de uma fonte confiável. Porém este ano, ela voltou com a versão 

2.0, rebatizada sob a questão “Como é trabalhar aí?”. E novamente gerou grandes debates 

sobre os relatos de assédio e sobre o ambiente tóxico de trabalho que caracteriza a 

publicidade. O avanço na discussão sobre o assédio (e isso é uma boa notícia) pode ser 

percebido pelos mais 2000 mil relatos que envolvem agências de todo Brasil e que dessa 

vez não foram boicotados e retirados de circulação.  

 Como já discutido aqui, a cultura do machismo é algo que ocorre há muitos anos, 

parece enraizada na mente das pessoas. Portanto, atitudes preconceituosas são 

                                                
26 Mais informações: <https://www.b9.com.br/podcasts/mamilos/> 
27 Disponível em: https://www.b9.com.br/90650/braincast-268-a-planilha/ Acesso em: 12 de fevereiro de 2018. 
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consideradas normais e as pessoas que discordam de tal realidade são julgadas como 

“patrulheiras”, “chatas”. Contudo, o fato é que mesmo em agências mais modernas, mais 

abertas e tidas como inovadoras, ainda existe uma conservação muito significativa dos 

padrões sociais que inibem posicionamentos mais contundentes contra essa realidade. 

 No cenário publicitário paraense há mulheres que lutam contra isso, mas mesmo 

algumas delas parecem se manter conservadoras na hora de expressar suas opiniões. Os 

dados coletados no decorrer da pesquisa para este trabalho deixam claro a ausência de 

mulheres no setor de criação também nas agências paraenses e uma grande disparidade 

na ocupação dos cargos por elas em comparação com os homens. Por aqui também a 

desigualdade parece estar presente no dia a dia das publicitárias. 

 Os depoimentos colhidos durante a pesquisa para este trabalho reforçam essa 

conclusão: “meus superiores pediam que eu fosse “mais feminina” sugeriam o uso de 

saias, mais maquiagens e que eu alisasse o cabelo para poder atender um cliente e assim 

fechar contrato com a agência” (P.M., 2018). Essa “sugestão” sobre como se vestir e agir, 

imposta às mulheres publicitárias, é também encontrada em relatos que caracterizam 

assédio moral, como relata a publicitária paraense M.V. (2018): “fui escalada para uma 

viagem de atendimento bastante perigosa e, ao tentar negar a proposta, fui pressionada e 

acusada de estar fazendo drama na frente de toda a empresa”. Casos assim parecem 

acontecer com mais frequência do que se pode imaginar. Situações de abusos, desrespeito 

e até ameaças que muitas vezes nem são percebidas claramente acontecem o tempo todo.  

 Outro aspecto dessa realidade captado nas entrevistas com publicitárias paraenses 

foi a diferença entre os salários de homens e mulheres. Algo comum em outras atividades 

e que se repete no mercado publicitário. Vejamos o relato da publicitária C.S. (2018): 

No meu primeiro emprego em uma agência de publicidade, recém-formada, me 
vi questionando as minhas capacidades devido às críticas do meu chefe e ao meu 
baixíssimo salário, quando comparado a outros funcionários (homens) no mesmo 
cargo. Essa situação se alastrou durante 3 anos e eu me vi questionando minha 
capacidade como profissional.  

 Não obstante a força desses relatos, ainda assim existem mulheres que não se 

enxergam como vítimas, muitas vezes sequer percebendo-se envolvidas em uma situação 

de assédio. Outras, vencidas pelo medo, acabam sofrendo sozinhas.  

Quando era mais nova, no meu primeiro emprego, tive um chefe me assediava 
sexualmente e o mais assustador e que ele fazia com todas as mulheres que 
rodeavam a empresa. Mesmo sendo um homem que pregava a fé, “temente a 
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Deus” [...], assediava diariamente todas as mulheres que trabalhavam abaixo dele. 
Na época, início dos anos 2000, acredito que todas tinham muito medo e receio 
de tomar qualquer atitude em relação a isso (L.C., 2018). 

 Essas mulheres preferem não levar a discussão adiante ou lutar pelos seus direitos 

por medo de perder o emprego. N.C. (2018), outra publicitária paraense entrevistada 

deixa isso bem claro em seu relato: 

uma vez meu chefe fez o comentário que eles precisavam de mais uma “bunda” 
assim para deixar o ambiente mais feminino, já que era composto por mais 
homens. Me senti como um objeto e desvalorizada, mas não tomei nenhuma 
atitude por medo do enfrenta-lo. 
 

 Essas mesmas mulheres disseram que o desrespeito quase sempre é “contornado” 

com desculpas do tipo: “ah, é brincadeira”, “não foi por mal”, “trabalhar com publicidade 

é assim mesmo”. Justificativas que de longe diminuem o desgaste emocional pela 

violência sofrida, causando sequelas na autoestima dessas profissionais e dúvidas sobre 

suas potencialidades, deixando-as suscetíveis a males psicológicos como depressão e 

crise de ansiedade. 

 Algumas das agências locais em que trabalham essas mulheres, como as agências 

“G” e “O.N.”, não raro se mostram sensibilizadas na luta contra o assédio em seus 

ambientes. Elas já realizam encontros e palestras para discutir essa realidade. Um bom 

começo, pois para evitar situações de assédio, na esteira daquilo que relataram as 

entrevistadas, é preciso primeiro conscientizar e mostrar às publicitárias que elas podem 

lutar contra essa realidade e que terão o apoio necessário da empresa onde trabalham, 

ressaltando que a publicidade machista é também uma decorrência do machismo existente 

dentro dos estúdios de criação e das agências de maneira geral. A pesquisa sugere que 

não há como questionar o teor das campanhas criadas, sem discutir o ambiente da sua 

criação. Confrontar essa realidade, como um dia Carol Croazara confrontou, permite que 

as mulheres possam trabalhar em um espaço maduro, justo e verdadeiramente livre de 

estruturas de poder que as limitem criativa e profissionalmente, gerando resultados mais 

duradouros e rentáveis para agências e clientes. 
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