
Há muitos anos, o futebol brasileiro se tornou um

celeiro inesgotável na produção e posterior exporta-

ção de grandes jogadores. Basta ver a quantidade de

profissionais que desfilam seus talentos pelos diferen-

tes gramados da Europa, da Ásia e do Oriente Médio.

Mas a habilidade do brasileiro não se revela

apenas dentro das chamadas quatro linhas. Podemos

dizer que o segmento digital do país também possui

seus Robinhos, Kakás e Ronaldinhos Gaúchos.

Assim como tem acontecido no mercado futebolístico,

a contratação de designers brasileiros tem sido recorrente

entre muitas agências internacionais. Atualmente, Estados

Unidos, Reino Unido, Portugal e Japão parecem ser os maio-

res "consumidores" de nossos talentos na área.

"Para falar a verdade, o Brasil está na moda! É um

país culturalmente rico, com muito contraste e variedade.

As agências estão interessadas em ver como essa questão

cultural influencia na criação", argumenta Danilo Figueiredo

(www.danilofigueiredo.com), flash designer na Less Rain

(www.lessrain.com).

Outros aspectos também ajudam a explicar tamanha

abertura de mercado para os profissionais brasileiros.

"A criatividade e a versatilidade são as nossas principais

virtudes. Também temos experiência em nos adaptar as

-diferentes situações do dia-a-dia, resolvemos com tranqüi-

lidade e jogo-de-çintura os imprevistos que ocorrem no

processo de trabalho", diz? "••-,..



"Uma opinião é unânime em todo mundo: o profis-

sional brasileiro é versátil. Não é o tipo que se limita a

um determinado estilo, ou que faz cara feia para briefing.

Somos sempre felizes em superar limitações. Além disso,

existe a clássica simpatia do brasileiro, que se integra em

qualquer equipe", acrescenta Arnaldo Boico, diretor de

arte na vanGoGh (www.vangogh-creative.it/interactive).

Não podemos nos esquecer do valor de nossa

pitada de ousadia. "Temos sempre a vontade de fazer

o trabalho atual melhor que o de ontem. Percebo que,

em alguns casos, não temos medo de arriscar. Isso faz

muita diferença. Muitas vezes, a agência lá fora procura

alguém que cative sua equipe e isso o brasileiro sabe

fazer muito bem", afirma Marcelo Bruzzesi (www.bru-

zzesi.com), diretor de arte e ilustrador, com passagens

por Portugal, Reino Unido e Escócia.

Os fatores de atração

Apesar da gradativa evolução da estrutura do mer-

cado digital brasileiro, alguns aspectos ainda servem

como grandes atrativos para a busca de oportunidades

no mercado exterior.

"Acredito que um dos principais seja a seriedade,

a estrutura e o processo das agências internacionais. Em

especial nas relações hierárquicas, tanto na horizontal

quanto na vertical. Outra questão é a enorme diferença

cultural na maneira de consumir informação e entreteni-

mento digital. O comportamento do target varia bastan-

te de região para região, porém, em países desenvolvi-

dos, existe um espaço maíor para a sofisticação visual",

avalia Caio Lazzuri (www.lazzuri.com.br), diretor de arte

na AKQA (www.akqa.com).

Além de urna boa remuneração, a experiência

de se conhecer uma nova cultura torna-se outro re-

quisito de atração. "Existem uma série de fatores. Em

alguns casos, melhores infra-estruturas, salários mais

gordos, possibilidades de desenvolver trabalhos com

mais qualidade ou simplesmente a vontade de morar

fora do país e adquirir uma cultura maior. No meu

caso, foi urn pouco de cada", analisa Marcelo.

Sem falar nos exemplos bem-sucedidos dos

pioneiros na área. "Minha geração também se sente

inspirada pela vanguarda brasileira, que deixou o país

há alguns anos e atualmente está superbem adaptada

lá fora. Hoje, é tudo muito maís acessível e viável, ain-

da mais se tratando do mercado interativo. Acima de

tudo, vejo como uma questão pessoal, no qual esses

profissionais, através dessa experiência no exterior,

buscam se conhecer melhor, descobrir seus limites e

saber onde se destacam mais", ressalta Danilo.

Detalhes sobre portfólio e onde procurar vagas

Um detalhe fundamental para quem quer se

colocar em evidência neste mercado envolve a con-

cepção de um portfólio on-line. Neste aspecto, seu

desenvolvimento pede atenção redobrada em alguns

pontos. O primeiro deles é manter o foco na descri-

ção dos projetos.

"Para qualquer profissional de criação, o princi-

pal é mostrar que você está apto a desenvolver o tra-

balho exigido pela agência. Por isso, o foco nas peças

é o principal: desde peças feitas para clientes até



projetos pessoais que demonstrem sua criatividade. É

claro que o seu currículo, formação etc. são itens fun-

damentais, mas o foco nas peças é o mais importante",

orienta Ariet Fajtlowicz (www.arifaj.com.br), designer

na Vivid Image (www.wearevi.com).

A questão do idioma também exerce grande

influência quando falamos da apresentação dos tra-

balhos. "Portffólio em inglês é fundamental, princi-

palmente para a agência entender o que você quis

passar com cada um dos trabalhos no seu portfólio",

sugere Marcela.

Além disso, o portfólio deve demonstrar clara-

mente o perfil do profissional. "Identifique que tipo de

profissional você é, além de focar seu portfólio nesse

perfil. Inclua tudo que 'encha os olhos', porém sempre

explicando o que você fez".

"É bom filtrar os projetos de acordo com a sua

atuação. Como no rneu caso, que trabalho como

desenvolvedor flash, não adianta mostrar diversos

cases de clientes conhecidos, se estes trabalhos não

mostrarem nada do meu potencial. Lógico que é bom

ter uma boa carteia de projetos para clientes grandes.

Outra questão é descrever a sua participação em cada

um deles. E sempre é bom ser honesto sobre as suas

habilidades", complementa Keita Kuroki (http://labs.

hellokeita.com), da IMG SRC (www.imgsrc.co.jp).

Quem seguiu por este caminho, percebeu

posteriormente a importância de se manter tal

organização. "Um aspecto que notei nas entrevis-

tas em Londres foi que eles estavam interessados

tanto na minha explicação conceituai, como técnica

dos projetos, além de estarem bastante curiosos

sobre os meus trabalhos pessoais. Uma seleção dos

seus dez melhores projetos já é o suficiente para

convencer o diretor de criação a responder o seu

e-mail", revela Danilo.

Em relação à busca por empregos, alguns sites

podem ajudar a tornar esta tarefa menos complicada

(veja box na página 49). "Existem mil sites espalha-

dos pelo mundo que podem ajudar. Fazer urna lista

das agências onde você quer trabalhar e enviar um

e-mail também é uma tática que pode funcionar",

diz Arnaldo.

A experiência vivida por Keita aponta para a

eficácia de tal ação. "Listei todas as agências japo-

nesas no thefwa.com e enviei meu portfólio para as

empresas que mais tinham o perfil que buscava".

Outro caminho envolve a indicação de conhe-

cidos que já estejam atuando no mercado exterior.

"Os sites das próprias agências listam as

vagas. Porérn, em geral, o melhor meio é

a indicação de alguém que conheça seu



trabalho e sua reputação profissional", relata Caio.

Visto de trabalho e adaptação a um

novo ambiente

Engana-se quem pensa que, após conseguir

uma oportunidade no exterior, a pior etapa do pro-

cesso tenha sido superada. Talvez a mais desgastan-

te envolva as particularidades na hora de se obter o

visto de trabalho. Segundo os relatos práticos dos

profissionais, esta é uma etapa demorada e que

exige muita paciência.

"Demorei um ano para conseguir ter os meus

documentos. Antes de Milão, trabalhei um ano em

Portugal, onde passei por um longo processo para

a obtenção da cidadania européia. Tenho amigos

em outros países que também demoraram muito

tempo para conseguir visto. O lance é ter paciência

e seguir toda a burocracia. Sem visto sua vida será

complicada", alerta Arnaldo.

"Antes de vir para o Japão, trabalhei por três

meses em Nova Iorque, e o que me atrapalhou

bastante para a obtenção do visto foi não ter diplo-

ma de graduação. Para cada país, há suas regras e

modalidades para a obtenção do visto de trabalho.

Então, pesquise bastante antes de se aventurar",

complementa Keita.

Este processo pode ser facilitado quando a

agência se encarrega de obter o visto. "A parte

burocrática do visto de trabalho é realmente uma

questão complicada. No meu caso, fui para Londres

corno estudante e consegui um estágio na agência

que estou atualmente. Como eles resolveram rne
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contratar, entraram com um pedido de visto de trabalho junto ao governo britânico, o que

facilitou as coisas", revela Ariel.

"A questão legal em relação ao meu visto foi totalmente resolvida pela agência que

me contratou. Não tive nenhuma barreira, o único problema foi a demora: esperei quase

seis meses para conseguir minha permissão de trabalho britânica. Uma vez resolvida, foi

só fazer as malas e partir", cita Danilo.

Além do visto, outro grande desafio está no período de adaptação a um novo am-

biente de trabalho e a um novo país. "Ambiente de trabalho em si é muito parecido com

o Brasil. Recepcionista é sempre recepcionista, sala reunião é sempre sala de reunião. Tem

gente legal e gente mais difícil de se lidar. Já o país em si é completamente diferente. No

começo, foi difícil se acostumar com o frio (sair para trabalhar a -4 graus não é nada legal),

com os dias mais curtos no inverno (escurecendo as 14h30) e com a comida. O jeito mais

frio das pessoas também assusta um pouco no início. A melhor coisa a fazer é não tentar

levar todos seus hábitos do Brasil para fora. Viva tudo que o novo país possa lhe propor-

cionar", afirma Marcelo.

E para quem não tem domínio do idioma, a dica é conviver ao máximo com estran-

geiros. "Por exemplo, se você optar por rnorar com outras pessoas, procure uma casa

internacional e não uma comunidade brasileira. Além de praticar o idioma 24 horas por

dia, você poderá fazer amigos para a vida toda", finaliza Danilo.

L_

Rectangle

Rectangle

Rectangle



Text Box
Fonte: Webdesign, a. 5, n. 51, p. 44-49, mar. 2008.




