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Resumo 

 Este artigo investiga a falta de representatividade de mulheres em cargos 

gerenciais nas agências de comunicação. Analisa o contexto histórico sobre o 

ingresso delas no mercado de trabalho e o início da profissão de Relações Públicas 

no Brasil. Baseia-se principalmente nos estudos de Simone de Beauvoir e nos 

resultados de uma pesquisa de campo qualitativa aplicada em algumas micro 

agências de comunicação de São Paulo e região.  
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Abstract 

This abstract shows how there are less women in higher positions than men in 

the communication scenary. Analyzes the historical context about the beginning of 

public relation in Brazil. Uses Simone de Beauvoir’s studies and the results of quality 

field research applied in some of communication’s micro agencies   

 

 

 



Introdução 

 Simone de Beauvoir, em 1949, já nos alertava do perigo que éramos para 

nós, mulheres, nos colocarmos como sendo o “Segundo Sexo” e deixarmos os 

homens como protagonistas. Uma mulher optar por fazer coisas diferentes das quais 

lhe foram inseridas desde seu nascimento, já não é mais vista como mulher, e sim, 

como alguém que quer imitar os homens. 

 Embora muitas conquistas tenham ocorrido, ainda precisamos entender 

algumas diferenças e a relação de cargos trabalhistas, gêneros e Relações Públicas, 

será a principal pauta deste artigo.  

 Simone afirmava que os homens criaram um ambiente para melhor favorece-

los e a partir dai, as mulheres foram inseridas no mundo para servi-los. Naquela 

época, as que tentavam ingressar no mercado de trabalho, por essa sociedade 

pertencer aos homens, não tinham muito êxito. Será que hoje, quase 67 anos depois 

de tal afirmação, o cenário continua diferente?  

 As mudanças são visíveis, mas o mundo ainda é dos homens, principalmente 

o universo profissional, digo isso a partir de dados que serão inseridos mais adiante. 

 No início de seu livro, Simone diz que não gostaria de estar escrevendo sobre 

mulheres, porque era um assunto já muito discutido e chato para as próprias 

mulheres, eu também não gostaria, mas vejo como necessidade, visto que ainda 

não há esclarecimentos sobre a falta de representatividade feminina em cargos 

gerenciais em diversas agências de comunicação. Não garanto esclarecimento, mas 

pretendo aqui, abordar um pouco do tema para gerar futuras reflexões.  O “Segundo 

Sexo” é o ponto de partida para o feminismo contemporâneo, porque há indagação 

sobre a objetificação da mulher e seu papel político. É uma obra que não deve ser 

tratada com indiferença por todos os que pretendem se aprofundar e entender 

melhor o Movimento Feminista ou o papel da mulher na sociedade.  

Como surgiu a profissão de Relações Públicas no Brasil 

 O marco inicial das Relações Públicas no Brasil foi em 1914, embora a 

profissão só tenha sido regulamentada em 1967, a partir do decreto da Lei nº5.377. 



A atual AES Eletropaulo, antigamente chamada de Indústria estrangeira The Light 

and Power Co. Ltda, em 1914, sentiu a necessidade de cuidar do relacionamento 

com a imprensa e opinião pública, contratando então o engenheiro Eduardo Pinheiro 

Lobo para criação e chefia de um departamento de Relações Públicas. Coincidindo 

com o período de Primeira Guerra Mundial, política do café com leite e avanço da 

industrialização por conta da queda da importação de manufaturados. O Brasil, em 

um período republicano, foi obrigado a produzir internamente os produtos. Esse 

desenvolvimento atraiu indústrias estrangeiras como a The Light and Power Co. 

Ltda. 

 Com o fim do Estado Novo no Brasil, em 1946, a então nova constituição 

brasileira possibilitou o exercício da atividade de Relações Públicas longe do 

controle e censura dos meios de comunicação que antes ocorriam. Na década de 

50, com Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, ocorreu o inicio de um processo de 

industrialização que possibilitou a vinda de empresas multinacionais para o Brasil. 

Essas empresas trouxeram a ideia de valorização da comunicação, fortalecendo a 

área de Relações Públicas. O desenvolvimento da mídia impressa e o surgimento 

dos institutos de pesquisas, como por exemplo, o IBOPE e MARPLAN, também 

marcaram este período.   

 A década de 50 foi uma época de grande importância para a profissão, o 

primeiro departamento de Relações Públicas, nasceu em 1951, da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN). Em 1952, nasceu a primeira empresa de comunicação, 

chamada Companhia Nacional de relações públicas e propaganda. Em 1953, 

apareceu o primeiro curso de Relações Públicas, na Fundação Getúlio Vargas 

(FGV) e no ano posterior, é criada a Fundação da Associação Brasileira de 

Relações Públicas (ABRP). Percebe-se então, que o desenvolvimento das Relações 

Públicas, está diretamente ligado ao contexto econômico e político do país e do 

mundo. 

 Nos anos 60, com a ascensão da ditadura militar, a profissão de Relações 

Públicas ficou atrelada à ideologia do governo através da Assessoria Especial de 

Relações Públicas (AERP), como a atuação da assessoria era um tanto agressiva, 

formou-se uma ideia negativa para atividade. Foi apenas nos anos 80, com o fim da 



ditadura no Brasil, que criaram uma campanha de valorização profissional de RP. 

Chegando o Séc. XXI com diversas conquistas, concretiza uma das tendências que 

Grunig citou em seu livro “Definição e Posicionamento das Relações Públicas”, as 

relações públicas deixaram de ser uma profissão exercida apenas por homens para 

serem uma profissão exercida por uma maioria de mulheres. Por que isso ocorreu? 

Como se deu o ingresso das mulheres na profissão? James Grunig é um notável 

teórico na área de Relações Públicas, professor na Escola de Jornalismo da 

Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Já assinou mais de 150 

publicações, tendo como destaque o livro citado, publicado em 2002. 

A mulher e o ingresso no mercado de trabalho 

 Nas primeiras décadas do século XX, as mulheres representavam cerca de 

um terço da força de trabalho na indústria paulista. No ano de 1912, dos 10.204 

operários de 31 fábricas têxteis de São Paulo, 67% eram mulheres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Embora existisse uma pequena participação delas no movimento operário, foi 

a partir das décadas de 20 e 30 que essa participação cresceu, junto à conquista de 

reinvindicações antigas, como regulamentação da jornada de trabalho, licença de 

Torna-se singular verificar que precisamente a confecção de artigos que 

servem ao vestuário das damas da burguesia se ligue à consequências 

mais tristes para a saúde das pessoas que aí trabalham. Vimos isso já na 

fabricação das rendas e temos agora nas lojas de modas de Londres, uma 

nova prova dessa asserção. Esses estabelecimentos empregam um 

grande número de moças – há digamos, ao todo, 15000 – que habitam e 

comem na casa, a maior parte originárias do campo, e completamente 

escravas do patronato. Durante a estação, que dura cerca de quatro 

meses do ano, o tempo de trabalho atinge, mesmo nas melhores casas, 

quinze horas, se, aparecem negócios com pressas, dezoito; mas, na 

maioria das casas trabalha-se durante esse período sem nenhuma fixação 

de tempo, de modo que as moças nunca têm mais de seis horas, muitas 

vezes apenas três ou quatro horas, e às vezes mesmo, duas horas em 

vinte e quatro para repousar e dormir.  

ENGELS, Friedrich: A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, 

Obras, t. IV, p. 139-140 (Ed. Al. ) 

 

 

 



gravidez e proibição de trabalho noturno.  Nos anos 40 e 50, as mulheres 

participavam de encontros e congressos de trabalhadores, em 1963 organizaram 

seu próprio encontro, chamado “Encontro Nacional da Mulher trabalhadora”, em São 

Paulo, onde tinha como pauta a questão da diferença salarial, aplicação efetiva das 

leis sociais e trabalhistas em defesa da mulher, proteção aos filhos, entre outras.  

Nos anos 80 e 90, há um aumento significante da presença das mulheres no 

mercado de trabalho, apesar disso, continuam com salários menores e duplas 

jornadas de trabalho. A não solução dos problemas resulta a uma participação mais 

forte no movimento operário, criando assim, departamentos femininos nos 

sindicatos, presença nas diretorias etc.   

 A ditadura militar na década de 60, não fez com que as mulheres parassem 

de lutar, pelo contrário, deu força para que elas lutassem ainda mais contra o papel 

tradicionalmente destinados a elas e contra o regime autoritário. O surgimento da 

pílula anticoncepcional na mesma época revolucionou o cenário sexual e até facilitou 

na busca por emprego, já que agora, as mulheres podiam escolher ter ou não filhos, 

embora o auge da pílula tenha acontecido nos anos 70. 

 Por conta da repressão da época, as lutas femininas no Brasil, não podiam ter 

um viés muito marginalizado, então foi só a partir dos anos 70 que tivemos a 

ascensão do Feminismo no Brasil. O cenário político fez com que as militantes do 

movimento estivessem ligadas à política, grupos de esquerda e a favor da 

democracia. A repressão que servia para restringir os direitos dos cidadãos, fez com 

que as mulheres se mobilizassem e se engajassem em prol das causas ligadas aos 

seus interesses.  

 Elas sempre procuraram ter voz na imprensa, nos anos de 1945 a 1956, a 

revista “Momento Feminino” foi um dos mais importantes porta-vozes das aspirações 

e necessidades femininas. Em 1975, com a reestruturação do movimento feminino e 

o forte surgimento da onda feminista, surgem outros meios:  “Nós, mulheres”, “ Brasil 

Mulher “, “ Mulherio” entre outros. Todos tratavam além das necessidades das 

mulheres, de direitos gerais da sociedade brasileira e tiveram um papel importante 

nas reinvindicações. 



 A partir dessas afirmações históricas percebemos que o ingresso da mulher 

no mercado de trabalho, em especial na comunicação, cresce proporcionalmente às 

mudanças sócio-políticas da sociedade, assim como a profissão de Relações 

Públicas. Soa contraditório perceber que ao tempo que o profissional de Relações 

Públicas, no contexto ditatorial brasileiro, estava inserido “na manipulação” das 

mídias, auxiliando na Assessoria Especial de Relações Públicas (AERP), órgão 

responsável pelas produções das propagandas políticas do governo, com a 

finalidade de trabalhar a imagem do regime junto à população, as mulheres 

procuravam ter uma mínima voz. Mas em compensação percebemos que meados 

dos anos 80, foram benéficos para ambos os lados e podemos ver a partir daqui, 

dois extremos se afunilando. 

 Um profissional de relações Públicas, precisa ter um perfil cuja facilidade de 

comunicação e lidar com as pessoas sejam os pontos principais. Uma pesquisa feita 

em 2005, do Instituto ABERJE sobre a mulher na Comunicação Corporativa 

comprova que esse é um perfil compatível com o sexo feminino e dessa forma 

justificam a maioria dos profissionais serem mulheres. Uma pesquisa realizada pelo 

portal RP Holmes Report, analisou 250 empresas de Relações Públicas, onde 72% 

dos cargos são ocupados por mulheres e em 75 empresas tinham pelo menos uma 

mulher em cargo gerencial. Segundo os dados mais recentes da pesquisa salarial e 

de benefícios da Catho (2015), apenas 27,8% dos cargos de chefia no Brasil são 

ocupados por mulheres. Perceber que há teorias que creem que o ingresso do 

gênero feminino na área de relações públicas se dá por conta da sensibilidade, é 

confirmar a incapacidade da mulher em liderar cargos significativos. A profissão 

necessita da sensibilidade e da facilidade em comunicação, mas se as mulheres são 

tão boas nisso, por que continuam sendo minorias em cargos altos?  

 As pesquisas brasileiras sobre Relações Públicas ainda carecem de 

informação sobre a relação com o gênero. Uma pesquisa significativa, mas não 

muito esclarecedora feita pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial - 

ABERJE mostrou, em Março de 2015, que 65% das empresas são compostas por 

mulheres e 60% das pessoas mais graduadas em comunicação também, mas nas 

empresas onde a comunicação corporativa tem um status de diretoria, a quantidade 



de homens é quase o dobro e identificam que o principal problema é a emotividade 

feminina. 

 Existem algumas pesquisas voltadas apenas para Relações Públicas e 

gênero, como por exemplo, o estudo feito por Linda Childers Hon, membro da 

Associação Educativa em Jornalismo e comunicação de massa, Relações Públicas 

da Sociedade Americana e da sociedade da Flórida. O ponto de partida da pesquisa 

da autora, em 1995, é que o fato de não existir quantidade significativa de mulheres 

em cargos gerenciais é dado porque caso a profissão faça status profissional para 

as mulheres, não será mais vista da mesma forma e as justificativas para isso são 

feitas pelos profissionais entrevistados. As constatações variam entre argumentar 

que as mulheres, por serem flexíveis e frágeis não conseguiriam tornar-se líderes 

rígidos, que teriam dificuldade de lidar com uma dupla jornada (trabalho- vida 

doméstica) e teriam que lidar com  um salário inferior ao de seus subordinados 

homens. A tradição masculina das instituições faz com que os homens acreditem 

que apenas pessoas do mesmo gênero têm competência para ser promovida. Linda 

Hon concluiu que abandono de empregos por mulheres e abertura de seus próprios 

escritórios nos Estados Unidos, cujo crescimento é três vezes maior que entre 

homens, dá-se graças ao cenário machista. Será que a presença de mulheres em 

cargos gerenciais é fraca para que não haja uma diferença salarial muito evidente? 

Enquanto elas são subordinadas às regras masculinas, estão em cargos inferiores e 

consequentemente ganham menos, mas e quando ocupam um cargo maior que o 

gênero oposto?  

 Dr. James G. Hutton, mestre em Marketing e Relações Públicas, em 2005, 

analisou dados da pesquisa feita pela PR Week de 2001 e afirmou que a diferença 

salarial não é tão forte quanto diz a “Escola Feminista” e que é necessária a 

condução mais detalhada para verificar a discriminação salarial por gênero. Diz 

ainda que é ilógico “aceitar que as diferenças sejam apenas por conta de 

discriminação”. Em contrapartida, a Pesquisa Salarial CATHO empresas realizou um 

estudo que diz que em 2005 a diferença era de 52% a mais para o salário 

masculino, mesmo ano em que Hutton afirma existir poucas evidências que 

comprovam que essa injustiça existia e acontecia por causa do machismo. É 



realmente ilógico, mas o contexto histórico que nos cerca nos impede de não 

associarmos ao ranço preconceituoso existente ainda hoje na sociedade. Segundo 

estudos do IBGE, a mulher ainda ganha um salário aproximadamente 30% inferior 

ao dos homens com mesmo cargo e de acordo com os dados “Women in Business 

2015”, 57% das empresas no Brasil não têm mulheres em cargos de liderança – o 

país só fica atrás da Alemanha e Japão. O recorte da pesquisa é de empresas em 

geral e aqui pretendo focar em comunicação, cenário este que não é muito diferente. 

Para comprovar tal afirmação, selecionei cinco micro agências de comunicação 

localizadas em São Paulo e região, para aplicar um questionário simples e analisar o 

papel das mulheres dentro das instituições. Pelo limite ao acesso e o recorte 

pequeno, a pesquisa não é quantitativa e sim, qualitativa, ou seja, não tem o intuito 

de fornecer números e sim, um caminho para a compreensão da falta de 

representação feminina em cargos de liderança, mesmo mulheres sendo maioria 

nas Relações Públicas. Os nomes das agências participantes não serão divulgados.  

Sobre a Pesquisa de campo 

 Após a seleção das agências e a análise das teorias, usarei como base o 

estudo feito por Linda Childers Hon, no qual ela diz que as mulheres são maiorias 

em cargos gerenciais quando são proprietárias de seus próprios escritórios, o que 

parece uma constatação óbvia, mas vale lembrar que a abertura de escritórios feita 

por mulheres é três vezes maior do que dos homens. Por que, em uma situação de 

equidade, as mulheres teriam tanta ânsia pelo poder? Acontece que o motivo que 

impulsiona as mulheres a serem proprietárias, é o mesmo que impede que elas não 

ocupem cargos gerenciais fora de sua propriedade: o Machismo.  

 Selecionei cinco micro agências de comunicação, sendo três delas fundadas 

por mulheres e duas por homens. As fundadas por mulheres não só possuem 

diretoras, como também, em relação ao corpo de funcionários, a maioria é mulher. 

Parece que uma mulher abrir espaço para poder ocupar cadeiras importantes, está 

automaticamente abrindo espaços para mais mulheres no mercado de trabalho.  

 Das outras duas agências, uma não possui mulher na diretoria e a outra tem 

uma vice-presidente, mas ambas não agregaram mulher no cargo mais significativo. 

Na entrevista, disseram não haver preconceito e se não têm muita 



representatividade feminina em cargos gerenciais, é apenas coincidência. Em uma 

das agências inaugurada por uma mulher, depois de sua fundação, ela formou 

parceria com um homem e quando um dos líderes precisa representar a empresa 

em congressos importantes, o homem é sempre o porta voz. Quando questionei a 

razão, obtive como resposta que isso não passava de um protocolo e nada tinha a 

ver com o machismo.  

  O problema é que normatizar esses comportamentos, seria passar pras 

gerações futuras que mulher só merece ter um cargo alto quando ela mesma abrir 

seu escritório. É uma conquista grande o ingresso das mulheres no mercado de 

trabalho, maior ainda em cargos gerenciais, mas a forma como devemos lidar com 

isso não deve ser imparcial. Linda Hon criou sua teoria em 1995, ou seja, o 

progresso foi significativo, porém caminha a passos estreitos.  

 

Considerações finais 

 Para começar a entender a falta de representatividade das mulheres em 

cargos gerenciais numa profissão onde a maioria é mulher, parece-nos 

indispensável compreender como surgiu a profissão de Relações Públicas e em que 

momento histórico as mulheres se inseriram no mercado de trabalho. 

 Portanto, em face das teorias já existentes, fazer uma pesquisa de campo foi 

um caminho alternativo para entender as diferenças relacionadas ao gênero. 

Encontrar uma teoria, embora antiga, que converse com os resultados dos 

questionários aplicados é ao tempo que preocupante, esclarecedor. Porque apesar 

de ajudar no embasamento ideológico de que o machismo ainda está presente em 

ambientes profissionais, comprova que o passar dos anos não caminhou 

proporcionalmente à libertação de rótulos que atrapalham no desenvolvimento social 

das mulheres.   
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