


Matt e Pam, que vivem e trabalham em 

Londres, se conheceram na universidade 

(Bucks New University), durante o curso de 

design de móveis. "Começamos a namorar e o 

processo de trabalharmos juntos pareceu muito 

natural, um caminho que foi se desenvolvendo 

enquanto nós dois buscávamos nossos 

interesses particulars", diz Matt. 

Ele admite que não é fácil administrar o 

pessoal com o trabalho, e é preciso, sim, de muita 

dedicação: "O segredo é fazer essas duas relações funcionarem 

de forma independente". 

No caso de casais que trabalham junto, o velho ditado "duas cabeças 

pensam melhor do que uma" parece funcionar muito bem. "Pode 

parecer meio clichê, mas como somos pessoas diferentes, temos visões 

particulares sobre um mesmo assunto ou projeto. Então, rola aquela 

reação quando o outro expõe seu ponto de vista: 'Nossa! Não tinha 

pensado dessa maneira!'" 

Contudo, Matt admite que nem tudo são flores e existem discussões e 

desentendimentos. "Fica a par de cada um justificar e defender seu ponto 

de vista, o que, mais uma vez, é algo positivo". 





Dividindo o tempo entre Berlim em Londres, Rosario 

e Roberto trabalham juntos desde 1997, e o nome 

El Ultimo Grito já alcançou diversos pontos do 

globo devido ao conceito tão particular utilizado 

pelos designers. Estudando a influência cultural na 

construção de objetos ou trabalhos gráficos, eles 

montaram um portfólio respeitável. Hoje, além 

da criação, os designers ensinam em algumas 

universidades em Londres. 

Administrar tudo isso para eles é fácil: "Não sabemos 

trabalhar de outra maneira! E a nossa parceria dá 

certo porque complementamos as ideias um do 

outro. Ter alguém trabalhando junto o tempo todo 

faz os parâmetros subirem e nos deixam muito mais 

críticos, ou seja, menos suscetíveis a erros." 

E tem problema misturar o trabalho com a vida 

pessoal? "Não dá para ter problema, afinal uma 

coisa é intrínseca à outra!" 





Paulo e Carolina são mais um exemplo de como o amor encontrado em 

tempos de faculdade pode amadurecer em um relacionamento sério e 

produtivo. O trabalho juntos propriamente dito só começou depois da 

formação pela Universidade Federal do Paraná, época em que os dois 

se envolveram nos movimentos políticos do mundo acadêmico. "Logo 

percebemos que tínhamos as mesmas ideias e ideais, mas até a abertura 

da Fetiche em 2007, tínhamos tido experiências profissionais distintas", 

conta Biacchi. 

A empresa nasceu da vontade mútua de ter liberdade criativa e 

autonomia produtiva, com resultados até então bem positivos. Projetos 

como o banco R540 e a Cadeira Urbana (veja a seção Talentos, página 

61) ganham um excelente reconhecimento nacional e internacional. 

"Trabalhar juntos no nosso caso é bem melhor", comenta Carolina. 

"Discutimos muito em reuniões de conceituação e de análise alternativas 

e aperfeiçoamos o projeto com base nos nossos pontos de vista e 

criticas". 

Como com tantos outros casais que trabalham juntos, a parceria é bem 

sucedida por conta das características pessoais que se complementam. 

Carol é mais atenta aos detalhes, cores, acabamento, texturas e 

materiais, enquanto Paulo se foca no shape, no ineditismo visual e 

formal. 

Combinar olhares no trabalho é bastante eficiente, mas será que 

misturar vida pessoal é profissional também é positivo? Para o casal é 

algo inevitável, mas que deve ser controlado. "Embora a confiança e a 

intimidade da vida pessoal entrem no dia a dia da empresa, tentamos 

fazer com que a vida pessoal não entre na empresa e que o trabalho não 

entre em casa. A confiança é positiva 

para o negócio, já a intimidade 

tende a atrapalhar se não for 

controlada", completam. 
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