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Por ser embaixador de uma grande marca brasileira de luxo que está em plena expansão 
internacional, fui convidado para transmitir aqui um pouco da minha experiência de viajar há 
25 anos para os mais diversos destinos, com a oportunidade de viver histórias fantásticas, mas 
também passar por surpresas não muito agradáveis.  
 
A loucura de estar em lugar diferente a cada dia começou ainda antes da minha vida 
profissional exigir isso. 
 
Minha nacionalidade franco-brasileira me proporcionou conhecer o mundo muito cedo. Tive a 
oportunidade de ir a 25 países e a 24 Estados brasileiros. Cada viagem me ensinou muito e um 
dos principais aprendizados foi o de ser prático e valorizar pequenos detalhes, normalmente 
não levados tão a sério.  
 
Um bom exemplo é a hora de montar a mala de viagem: sempre se deve ter o suficiente para 
passar os dias em que se estará em viagem, sem necessidade de lavar roupas nos hotéis. Um 
nécessaire bem-equipado também é fundamental. Dar valor à comunicação, tendo tudo que 
necessitar para manter-se em contato com o seu país (da tomada adequada aos cabos de 
internet rápida ou discada), é um gesto que não deve ser encarado como supérfluo.  
 
Das tantas viagens que fiz, as mais especiais foram aquelas onde conheci novas culturas: 
México, Israel, Peru, Bahrein. Ter a sensação de volta na História e, ao mesmo tempo, estar 
tão próximo do "primeiro mundo", é algo inesquecível e deve ser aproveitado mesmo quando o 
motivo da viagem é profissional. A dica é tentar, na medida do possível, unir sua viagem a 
trabalho a um fim de semana de lazer.  
Dois dias a mais podem custar um pouco em seu bolso, mas, em contrapartida, o que se 
aprende custa muito menos do que um belo curso de História da Arte ou um pouco de 
conhecimento do país que você está visitando. Ficar mais dois dias em Amsterdã ou Bruxelas, 
por exemplo, pela sua própria conta, antes ou depois do seu compromisso, certamente lhe 
trará, a curto prazo, um reconhecimento do seu interesse pelo local e, a longo prazo, uma 
visão muito mais ampla dos negócios do país.  
 
Se conselho fosse bom eu diria: leia tudo antes de viajar, informe-se da história, dos 
acontecimentos, dos hot-spots, das exposições temporárias nos museus, lugares interessantes 
"in", concertos de música, bons restaurantes, bares da moda. Leia os principais jornais locais, 
informe-se das notícias internacionais e das locais. Saiba do último tufão até o nascimento do 
filho de uma personalidade do lugar.  
 
Esse conhecimento prévio vai fazer toda a diferença na conversa antes e pós-reunião e vai 
evitar que você perca tempo na hora de conhecer os lugares mais incríveis de cada destino. É 
bom saber se uma personalidade local faleceu recentemente. Muitos estarão de luto e você 
não corre o risco de aparecer too much relaxed.  
 
Uma vez, cheguei a Aracaju e duas personalidades (senador e empresário) haviam falecido na 
véspera e antevéspera. A cidade estava de luto. Tudo parou. Eu só fui saber no dia de minha 
chegada (nunca mais!). Tive de atender alguns clientes e jornalistas de terno e gravata pretos, 
com meio sorriso e sem mostrar demasiada empolgação. Corre-se menos risco postergando 
um evento numa situação como esta do que insistir cometendo uma séria e irreversível gafe.  
 
Em alguns momentos você vai chegar à convicção de que nem sempre tudo sai perfeito. Já 
perdi todas as minhas malas na chegada à Tel-Aviv e só as reencontrei dois dias depois 
faltando parte de seu conteúdo... Fui direto do aeroporto para a primeira loja e, em menos de 
30 minutos vesti-me do terno aos sapatos para atender a uma coletiva de imprensa que fora 
previamente agendada para mim.  
 
Para dar uma palhinha aqui de momentos engraçados que já passei mundo afora, posso dizer 
que dei boas risadas ao ficar preso no castelo de Montreuil-Bellay no interior  



da França, com as luzes desligadas e a ponte elevadiça levantada. Perdi a hora do fechamento 
admirando as paisagens do pátio. Só me sobrava o fosso do castelo para saltar ou então gritar 
entre as ameias da torre. E foi o que fiz. E, claro, nessas horas você sempre está  
sem celular!  
 
Saber se comunicar nesses momentos é essencial. Falo quatro idiomas (francês português, 
espanhol e inglês, aprendidos quando criança) que hoje estão fluentes devido às diversas 
viagens que fiz proporcionando esse treino.  
 
Quando estamos fora, devemos sempre praticar o idioma local. As pessoas agradecem o 
esforço de alguém que tenta falar o idioma delas. Facilita a comunicação, o aprendizado  
e as boas relações. Lembrem-se: elas não falam o seu idioma e, mesmo que não dominando 
por inteiro, você pode falar o idioma delas, e, melhor ainda, entender.  
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