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Phumzile MlamboNgcuka, diretora executiva da ONU Mulheres,
entidade das Nações Unidas que faz parte da cruzada contra os
estereótipos femininos  Anja Niedringhaus / AP/1312014

LONDRES  Alguns dos maiores anunciantes do

ÚLTIMAS DE ECONOMIA

mundo uniram forças à ONU para banir

Caged: Pequenos negócios respondem

estereótipos de gêneros de anúncios. por
O grupo,
91% dasque
vagas em maio
21/06/2017 16:27

inclui Facebook, Google, Mars, Microsoft e a

gigante publicitária WPP, lançou a Unstereotype
Alliance para combater “a generalizada
prevalência de estereótipos que são

trabalhista

frequentemente perpetuados por meio da

21/06/2017 16:01

publicidade”.
O objetivo é causar

Veja também

'Mulheres têm menos voz,
participação, e não têm
poder de decisão', diz
Miriam Müller
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Na Rússia, Temer
aﬁrma que economia
brasileira está se
recuperando

21/06/2017
15:46
mudanças
culturais

Acionistas do Facebook
propõem relatórios sobre
notícias falsas e igualdade
salarial
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Jucá defende PSDB e
tenta reduzir mal estar
por voto tucano na
derrota da reforma

Mulheres estão em
apenas 37% dos cargos
de chefia nas empresas

Reforma trabalhista só
vai a plenário no início
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positivas ao usar os
anúncios para
espalhar "retratos

IBGE estuda criar
pesquisa para medir
preço de tarefas
domésticas

realistas 21/06/2017
e não 15:36
tendenciosos sobre
mulheres e homens".
— Estereótipos
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raízes profundas sobre feminilidade e
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masculinidade — destacou Phumzile Mlambo
Ngcuka, diretora executiva da ONU Mulheres,
antes do evento inaugural do grupo em Cannes,
marcado para esta quintafeira.
CALCULADORA: Compare a sua jornada de
trabalho com a média do país, dos estados e por
sexo
Ela também comentou o impacto social dos
anúncios.
— Concepções negativas, diminuídas de mulheres
e meninas são uma das grandes barreiras para a
igualdade de gênero, e nós precisamos atacar e
mudar essas imagens onde quer que elas
apareçam. A publicidade é um motor
particularmente potente para mudar percepções e
impactar normais sociais — completou a
executiva.
PROGRESSO FEITO NÃO É O BASTANTE
Keith Weed, diretora de marketing e comunicação
da Unilever, que está convocando para o evento,
em parceria com a ONU Mulheres, disse que já
houve progresso na indústria, mas admitiu que ele
não é suficiente.
O plano é que, na primeira reunião do grupo
EM DESTAQUE

ECONOMIA

 

sejam definidos seus compromissos prioritários,
Reforma trabalhista só
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vai a plenário no início
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de julho,...
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prioritárias.
A ONU Mulheres informou que trabalha para
desfazer estereótipos e envolver diversos grupos
na questão da igualdade de gêneros. Esses grupos
incluem empresas de notícias, homens, meninos,
jovens e líderes religiosos.
LEIA MAIS: Mesmo nos países ricos, só metade
das mulheres está no mercado de trabalho

ANTERIOR
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