ONU Mulheres abre convocação
para prêmio de publicidade não
sexista
Agências de publicidade e anunciantes de toda América Latina e Caribe são
convidados pela ONU Mulheres a inscrever, até 6 de setembro, campanhas
originais, empáticas e estratégicas que transformam os estereótipos de
gênero.
Poderão participar as campanhas produzidas e veiculadas entre 1º de agosto
de 2018 e 6 de setembro 2019, que tiveram como objetivo posicionar
produtos e/ou serviços em qualquer formato comunicativo: TV, rádio,
jornalismo impresso ou plataformas digitais, entre outras.
(ONU, 19/08/2019 – acesse no site de origem)
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Esta 4ª edição do prêmio “De Igual para Igual” abre, pela primeira vez, a
categoria “Marcas ou Anunciantes”, para reconhecer a consistência na
transformação de uma marca que aposta cada vez mais em superar a
discriminação, prevenir e eliminar a violência de gênero e promover a
igualdade entre mulheres e entre homens e mulheres.
As campanhas de maior destaque serão eleitas por um júri e serão
reconhecidas em 2 de outubro deste ano na Conferência Latino-americana
+Cartagena 2019, festival de publicidade latino-americano, realizado na

Colômbia. Serão entregues três premiações “De Igual para Igual”: para
agências e marcas, escolhidas pelo júri, e de campanha sob decisão do
público.

Inscrições
A agência publicitária ou anunciante pode enviar spot ou campanha que
colabore para romper estereótipos de gênero ou para promover os direitos
das
mulheres.
A
inscrição
deve
ser
feita
na
plataforma www.premiosdeigualaigual.com, de acordo com critérios de
participação.
As candidaturas devem ser apresentadas na plataforma até as 23h59 (horário
de Bogotá, Colômbia) de 6 de setembro de 2019.

Premiação
Os prêmios são uma iniciativa da ONU Mulheres Colômbia em parceria com a
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID),
que busca promover e destacar novas narrativas publicitárias e de mercado
sobre os papéis que desempenham homens e mulheres na sociedade.
A seletiva se iniciou no ano de 2016. Ao longo de três edições, mais de 100
campanhas de toda a região foram inscritas. Entre as premiadas, estão
produções publicitárias inovadoras relacionadas às mudanças na
representação dos papéis de homens e mulheres como um compromisso com
a igualdade de gênero e a eliminação dos estereótipos.

