
DEIXA ELA SER 



OBJETIVO:

Potencializar o movimento “Deixa 
ela trabalhar.” em parceria com a 
CBF.





ESTRATÉGIAS:

Otimizar a relação entre a página do 
“Deixa ela trabalhar” e seus seguidores.



ESTRATÉGIAS:
Ampliar o papel da mulher no 
futebol: jornalista, jogadora, 
torcedora e a musa a fim de 
desconstruir pré-conceitos e 
estereótipos. 



ESTRATÉGIAS:
Potencializar o feminismo 
enquanto realidade da 
mulher e não como uma 
utopia. 



MANIFESTO DA CAMPANHA:

Dizem que a hora da verdade é no campo e no grito de gol;
Mas a hora da verdade é diária.
Há gritos que nem sempre são de gol, são de dor;
são abafados
calados.
E como todos sabem, vitórias não
foram feitas para serem silenciadas.



MANIFESTO DA CAMPANHA:

Você assiste e vibra com uma vitória
Se alegra
Torce
Mas não é uma vitória sua.



MANIFESTO DA CAMPANHA:

Você desliga o som, cruza os braços e vira as costas
Para uma vitória que te concebeu
Criou
Amou
Seja ela mãe, esposa, amiga, irmã
Seja ela, a MULHER.



MANIFESTO DA CAMPANHA:

A mulher múltipla
Que não restringe seus sonhos e sua voz de vitória
Que não determina gostos
Nem o seu futuro.



MANIFESTO DA CAMPANHA:

Brasil na copa. Mulher na Copa. Deixa ela.

#Deixaelatrabalhar
#Deixaelajogar
#DeixaelaSER
 



PEÇAS:



DEFESA DAS PEÇAS

O objetivo das peças é demonstrar de forma visual situações e dados 
de opressão e desvalorização feminina, na parte escura, e contrapor 
com dados e relatos de conquistas que exemplificam a importância e 
grandeza do trabalho desenvolvido por mulheres no campo do 
esporte, com enfoque central no futebol. A contraposição se dará por 
meio de peças coloridas, que ressaltam o valor da presença feminina 
em um panorama ainda tão dominado por posicionamentos e ações 
machistas.



DEFESA DAS PEÇAS

#campeãdasemana: uma vez por semana, um post 
ressaltando um feito de uma mulher vinculada ao futebol, 
mostrando como ela venceu a opressão e o preconceito 
dentro desta área, atingindo grandes metas. 



DEFESA AÇÕES 

Conteúdo Anti machista: podem ser tanto através dos ads, 
quanto em parceria com o Facebook. Por meio da 
identificação de interesses machistas por parte dos usuários, 
conteúdos de conscientização são direcionados a estes 
como forma de provocar reflexão e instigar mudanças de 
comportamento e posicionamento em diferentes áreas de 
contato com o público feminino.
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