
Ela nasceu em Niterói, no Estado do Rio 
de Janeiro, e com um ano mudou-se com 
a família para a então cidade de Porto Ve-
lho, quando Rondônia ainda era território 
nacional. "Meu pai era médico e teve uma 
oportunidade de trabalho". Voltou ao Rio 
com 10 anos e depois da faculdade colocou 
seus planos em ação: morar no exterior. 
Ela é Alessandra Lariu, atual diretora de 
criação do grupo digital da McCann Eri-
ckson em Nova York, sede do grupo, e foi 
eleita a 29a pessoa mais criativa do mundo 
dos negócios pela revista americana Fast 
Company. 

"Eu sempre quis morar e trabalhar fora 
do Brasil. Já era meu sonho desde a infân-
cia", conta Alessandra por telefone, em en-
trevista exclusiva para a revista ProXXIma, 
de seu escritório em Nova York. Após termi-
nar o curso de Produção Editorial na Escola 

glaterra, para um mestrado em "Electronic 
Publishing". O concurso foi realizado pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (Capes). "Foi uma 

coisa muito louca, a prova foi realizada no 
Maracanã com um zilhão de pessoas. E eu 
passei, o que foi ótimo", conta a criativa. 

Alessandra deixou o Brasil em 1994, 
quando a internet começava a dar seus pri-
meiros passos por aqui, mas já se mostrava 
um pouco mais avançada na Europa. "Eu 
comecei a trabalhar com internet em 1996, 
fazendo programação de home page", lem-
bra. Antes disso, ela fazia programação e 
design para CD Home: "Tudo era para CD 
home, que na época era a grande revolu-
ção", comenta bem-humorada. Se desejou 
voltar para o Brasil? "Não. Preferi ficar em 
Londres, onde a tecnologia era mais de-
senvolvida, achei melhor ficar por lá e ter 
acesso ao que acontecia mais rápido", diz. 

"Eu comecei a gostar de mexer com esse 
negócio tão novo e fascinante, o compu-
tador, ainda na faculdade. Foi aí que eu 

de Comunicação da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (Eco-UFRJ), Alessandra 
prestou um concurso para uma bolsa de 
estudos na University of Plymouth, na In-



pensei que teria que trabalhar com aquilo, 
conhecer mais sobre as possibilidades que 
eram possíveis", conta. E seu interesse só 
foi crescendo. Alessandra revela que foi 
uma autodidata: "Não tive em quem me 
espelhar, sempre aprendi com muita lei-
tura sobre o assunto e também mexendo e 
descobrindo as coisas", diz. "Na verdade eu 
sou muito inquieta e preciso sempre estar 
em movimento, daí que enquanto não con-
seguia fazer uma coisa, simplesmente não 
parava de pesquisar até conseguir". 

Alessandra desenvolveu sua carreira na 
Inglaterra como designer interativa: "eu fa-
zia design e programação de home page, aí 
comecei a me dedicar mais à parte de arte, 
depois me interessei por toda a área relacio-
nada à marca e enfim ao desenvolvimento 
de sites para grandes clientes globais." 

Foi por volta de 2003 e 2004 que Alessan-
dra revela ter se interessado pela publici-
dade online. "Eu olhava de longe para essa 
coisa de publicidade online e, mais uma 
vez, fui minha própria professora. Passei 
a ler e aprender mais sobre o assunto e 
percebi que era uma coisa que eu poderia 
gostar muito de fazer", conta. Desse perí-
odo até meados de 2008, a criativa passou 
a fazer trabalhos pontuais nas chamadas 
boutiques criativas, ainda na Inglaterra. 

"Foi então que tomei gosto pela coisa e 
decidi que era hora de conhecer como se 
trabalhava em uma agência grande, com 
clientes globais", diz. Seu contato com a 
McCann começou ainda na Inglaterra, 
após uma entrevista n u ma revista. "Nes-
sa entrevista comentei minha vontade de 
trabalhar em uma agência grande. Foi aí 
que um executivo da McCann de Londres 
entrou em contato comigo", lembra. "Mas 
nessa época eu já buscava uma mudança; 
como disse, estou sempre em movimento, 
e já achava que era hora de sair da Ingla-
terra e vir para os Estados Unidos. Quando 
contei isso para o executivo, ele me indi-
cou uma pessoa para falar na McCann de 
Nova York." 

E foi exatamente o que Alessandra fez: 
mudou-se de Londres para Nova York. No 
início conta que fez alguns trabalhos pon-
tuais e diversas entrevistas em diferentes 
agências, "mas meu sonho sempre foi tra-
balhar com Joyce Ring Thomas e fechei 

com a McCann Erickson." A criativa está na 
McCann Nova York desde agosto de 2008, 
"e em um ano já aprendi muito, e o legal 
dessa história e que ainda tenho muito para 
aprender", afirma. "Outra coisa interessan-
te é que eles adoram os brasileiros, vistos 
como muito criativos por aqui. E o fato de 

eu ter crescido na Amazônia ainda dá um 
toque meio exótico nessa história, é muito 
divertido", afirma bem-humorada. 

Alessandra mora no Brooklyn com o 
marido, que é inglês, e não tem filhos. Aos 
38 anos, diz que o que sente mais falta em 
Nova York são das revistas, dos jornais e 



da TV londrina. "Mas a vida cultural aqui 
é tão intensa quanto a de Londres", afirma. 
Vem ao Brasil a cada dois anos para matar 
as saudades da família e dos amigos. Em 
Nova York destaca a flexibilidade da cidade 
em oferecer ótimos passeios a poucas ho-
ras do centro. "Em duas horas chego numa 
montanha e em meia hora estou numa 
praia. Isso é tudo muito louco, levando-se 
em conta que Nova York é tida como uma 
cidade de negócios", diz. 

Adora viajar e conhecer novos lugares e 
pessoas interessantes, além de arquitetura e 
música. "Gosto muito de arquitetura, tanto 
que fiz, eu mesma, sem ajuda de ninguém, 
o desenho de minha casa." Além disso, afir-
ma que adora música e revela, porém sem 
dar mais detalhes, que teve uma banda ain-
da quando morava no Rio. "Nem me lembre 
disso", diz rindo. "Pedi para meu irmão ti-
rar tudo o que tinha da banda no YouTube",-
continua, "isso é um verdadeiro segredo de 
Estado, poucos sabem disso". 

Estar entre as 30 pessoas mais criati-
vas do mundo dos negócios foi uma sur-
presa para Alessandra. "Foi maravilhoso. 
Aconteceram coisas muito legais depois 
disso. Conheci gente muito interessante, 
e claro, também tive muitas propostas in-
teressantes de emprego", brinca. "Mas o 
mais importante de tudo isso é que essa 
premiação me fez pensar no que eu vou 
fazer daqui para frente. É muito bom não 
ter medo de fazer uma coisa nova. E esse 
prêmio veio justamente por isso, pois eu 
nunca tive medo de fazer ou propor algo 
novo. Na verdade, eu adoro essa sensação, 
esse frio na barriga, que dá quando faze-
mos algo diferente", afirma. "A premiação 
veio mesmo pelo conjunto da obra, não 
por um trabalho específico, e isso é muito 
legal", afirma. 

Quando perguntada se agora os clien-
tes cobram mais dela devido ao prêmio, 
Alessandra ri. "Não, os clientes adoram. O 
problema sou eu mesma, eu que me cobro 
cada vez mais. Sempre quero fazer coisas 
que ninguém ainda fez. Me considero total-
mente 'geek'". 

Hoje, Alessandra cria ações para clientes 
globais, como Mastercard, HP, General Mo-
tors, Nikon e já ganhou diversos prêmios 
no mundo da publicidade como Cannes, 

D&AD "entre outros", revela. Ela conta, por 
exemplo, que uma ação feita para o cereal 
matinal da General Mills, Golden Grahams, 
foi uma das premiadas em Cannes na cate-
goria Cyber. A ação convidava os internau-
tas a contarem uma história de entrevista 
de emprego que não deu certo. "Nós fazí-
amos a animação da entrevista. Era uma 
animação por dia, foi um enorme sucesso 
e ganhou Cannes", diz. Outro exemplo foi 
um festival criado para a Nikon em que o 
internauta tinha que fazer um filme com 
140 segundos de duração, "Assim como o 
Twitter, que só pode postar 140 caracteres", 
lembra Alessandra. 

Sobre o futuro, Alessandra afirma que 
não gosta dessa coisa de tentar adivinhar o 
que virá. "Não sou dessas que tem uma bola 

de cristal e diz que tal coisa será a próxima 
onda. O importante é perceber o que está 
acontecendo e ser rápida o suficiente para 
se adaptar e fazer coisas legais com isso", 
diz. Segundo ela, "as coisas acontecem na-
turalmente, a tecnologia muda muito rápi-
do; o importante é estar ligado, conectado 
com o que está acontecendo e não preocu-
pado com o que está por vir", afirma. 

Além de suas atividades na publicidade, 
Alessandra Lariu fundou, em parceria com 
sua amiga Laura Jordan, em Londres, a or-
ganização SheSays. O ano era 2006 e Ales-
sandra e Laura perceberam a necessidade 
de falar com as mulheres sobre esse novo 
mundo digital. "Nós percebemos que não 
existiam mulheres com cargo de chefia ou 
estratégicos na área", lembra. "Além disso, 
as palestrantes e congressistas do assun-
to eram sempre eu e a Laura. Decidimos 
dar um basta nessa história", diz. Segun-
do Alessandra, a missão da SheSays é fazer 
com que cada vez mais mulheres cheguem 
onde ela está hoje, em cargos importantes 

dentro das empresas. "Não é uma coisa 
feminista de sair por aí queimando sutiã. 
Nada disso. Mas fazer as mulheres se inte-
ressarem pelo assunto e aprenderem jun-
tas, para poderem disputar cargos de igual 
para igual". 

Com a mudança de Alessandra para os 
Estados Unidos, a organização também 
atravessou o oceano e já está presente em 
Nova York, Los Angeles, São Francisco, 
Seattle e Boulder, além de Toronto, no Ca-
nadá, e Sydney, na Austrália. Na Europa, 
além de Londres e Brighton, na Inglaterra, 
a SheSays está presente em Viena, Paris e, 
segundo Alessandra, logo estará em uma 
cidade na Alemanha. 

As reuniões acontecem uma vez por mês 
e as cidades são autônomas. "Cada local 

possui uma diretora, as participantes esco-
lhem os temas que serão abordados e de-
batidos e sempre que possível eu dou uma 
passada para acompanhar", conta. "O legal 
dessa história é que nós nunca fizemos 
propaganda da SheSays. Foi tudo no boca 
a boca e, em Nova York, por exemplo, são 
mais de 800 mulheres inscritas. Em Lon-
dres, são mais de 1,2 mil. Nosso mailing 
cresce de 10 a 20 pessoas por mês", revela 
animada Alessandra. 

"Ainda percebo que existe um longo ca-
minho a ser percorrido, mas já noto uma 
presença maior de mulheres em cargos 
importantes no meio digital, e esse já é um 
primeiro passo", afirma. Além da organi-
zação, Alessandra dá aula, palestras em 
conferências, auxilia pessoas que estejam 
iniciando a carreira e ainda escreve para 
revistas do setor. "Eu não consigo ficar 
parada, sempre invento alguma coisa para 
fazer: estudar, aprender. Estou sempre fa-
zendo alguma coisa, em movimento", afir-
ma a criativa. 
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