


A capacidade de se adaptar e produzir em cenários e situações 

diferentes é essencial para quem trabalha c o m comunicação, 

especialmente quando o foco é comunicação digital. 

Trabalhar fora da sua zona de conforto faz c o m que você se 

torne um profissional mais versátil. 

Além da chance de aprender sobre novas culturas, é obrigatório 

que você se familiarize c o m a cultura corporativa de onde quer que 

você esteja, o que, consequentemente, expande seu repertório. 

A parte internacional de m inha carreira começou em 2003 em 

uma região não muito convencional . 

O primeiro chamado foi para um freela para a operação da 

te lecom britânica Vodafone no Oriente Médio. O trabalho era focado 

nos países do Golfo Persa. Especificamente Bahrain e Kuwait. 

Após os primeiros meses, nossa abrangência se estendeu para o 

Líbano, em Beirut, e outros treze países na África. Resultado, o "freela" 

se estendeu por dois anos, em que eu div id ia m e u tempo morando 

entre Beirut e Bahrain. Em 2005, após o assassinato do então 

primeiro ministro Rafik Hariri, a frágil estabilidade libanesa foi pro 

buraco e a escalada no número de atentados à bomba atingiu m e u 

bom-senso em cheio e me fez voltar para o Brasil. 

Passei quase um ano em São Paulo, onde, junto c o m amigos e 

ex-parceiros de trabalho, começamos u m a divisão de novas mídias 

dentro de u m a produtora de publ ic idade tradicional, a Academia de 

Filmes. De lá para cá, a Academia m u d o u de nome para Margarida e 

nosso departamento v i rou a Colmeia, empresa que tem feito muita 

coisa legal aí no mercado brasileiro. 

Durante esse período, recebi u m a proposta da AKQA, agência 

digital responsável por grandes campanhas para grandes marcas, 

como Nike, Xbox, Visa, entre outras. A ideia era v iver e trabalhar em 

São Francisco, Califórnia. Topei e me mande i novamente do Brasil. 

Trabalhei na A K Q A por dois anos, de 2006 a 2008, quando tive 

a oportunidade de participar de produções incríveis para grandes 

clientes e, o que é mais importante, cercado de gente interessante e 

muito competente. O que mais me impress ionou nesse momento 

foi o quão madura a estrutura da empresa me pareceu: o processo, 

a atenção aos detalhes e o compromisso real c o m a qualidade do 

produto final. Além disso, o óbvio: prazos e verbas mais razoáveis 

em comparação ao mercado brasileiro. 

Depois de um determinado período, o modelo híbrido da A K Q A 

(agência + produtora) acabou por limitar m inha capacidade de 

produzir c o m a qualidade necessária. No caso da Nike, por exemplo. 

a maioria do trabalho era guiado pela ideia principal da AOR 

(Agency of Record), nesse caso, da Wieden+Kennedy. Eram eles os 

detentores dos assignments maiores, e isso me despertou o interesse 

em trabalhar para um tipo de agência mais tradicional e c o m um 

leverage maior c o m os clientes. 

Fo i então que recebi o convite da Goodby, Silverstein & Partners, 

onde trabalho hoje em dia. Agência extremamente criativa, 

mundialmente relevante e, apesar da origem tradicional, muito bem 

articulada nas disciplinas digitais. Além se ser um grupo de rock-

stars de diversos países diferentes (tem gente de 39 países por aqui). 

Entre Brasil, Bahrain, Líbano e EUA, as diferenças culturais não 

poder iam ser maiores, porém os objetivos profissionais são, de certa 

forma, similares. Todos nós estamos sempre em busca da excelência 

máxima, tanto conceitualmente quanto do ponto de vista de 

execução e, consequentemente, resultados. 

U m a diferença marcante entre o modo de produção brasileiro e 

americano é a seguinte: brasileiro tem muito torque, porém não tem 

muita estamina. E o americano é absolutamente o contrário. Em São 

Paulo é tudo muito rápido, não somos treinados para trabalhar em 

projetos de longa duração. Consequentemente, é fácil para quem sai 

do Brasil para trabalhar no mercado norte-americano, por exemplo, 

frustrar-se c o m a quantidade de reuniões e a extensão dos projetos. 

DICAS PRA QUEM QUER TER UMA EXPERIÊNCIA NO EXTERIOR: 
Pense no lugar onde você quer morar c o m muito cuidado. E no 

lugar em que você quer trabalhar também. Pesquise sobre o custo 

de v i da e todos os detalhes que vão afetar seu dia a dia. É melhor 

fazer a lição de casa e acertar o lugar do que ficar pulando de galho 

em galho ou acabar frustrado n u m lugar estranho e longe dos seus 

amigos e família. 

Outra coisa, para quem é criativo, o visto de trabalho depende do 

seu desempenho profissional. 

Em outras palavras, depende de reconhecimento internacional, 

que em geral significa prêmios e ter seu trabalho exposto em 

publicações globais e relevantes. 

Última dica. Se você receber u m a proposta de um lugar que não 

conhece, a empresa que deseja lhe contratar tem a obrigação de lhe 

levar até lá, para que você possa conhecer o lugar onde pretende 

morar. Empresas que não oferecem esse tipo de coisa dificilmente 

têm dinheiro para arcar c o m os custos legais incluídos ao contratar 

um profissional de outro país. 



A m inha experiência internacional está diretamente ligada à 

agência em que trabalho há sete anos, a Ogilvy. Depois de quase 

três anos na Ogilvy Brasil, surgiu a oportunidade de trabalhar na 

Ogilvy do México, um país c o m um mercado muito parecido c o m o 

nosso, porém c o m particularidades culturais mui to interessantes. 

E, posteriormente, de ir à Itália, na sucursal da Ogilvy de Milão, 

onde estou hoje. 

De modo geral, trabalhar no exterior como diretor de arte 

não é muito diferente do Brasil, até porque, no caso de agências 

internacionais como a Ogilvy, que é responsável pela comunicação 

de tantos clientes também internacionais, o processo criativo 

acaba sendo parecido para algumas das marcas em que eu já t inha 

trabalhado no Brasil. Além disso, as ferramentas de trabalho nada se 

diferem: o ve lho e b o m pacote de programas da Adobe. 

O que difere do Brasil é o que está ao redor disso: a mudança 

de ambiente, de língua, de cultura - fatores que algumas vezes 

influenciam no processo criativo. Exemplo disso é quando 

estamos m e u redator/dupla e eu em processo de brainstorm para 

uma campanha. Deparo-me c o m ideias, conceitos, expressões 

artísticas que não funcionariam no Brasil. Ou o contrário. Cheguei a 

apresentar para o m e u amigo redator o ritmo do Forró in the Dark, 

uma banda que está fazendo sucesso no exterior. Para ir mais a 

fundo na explicação, falei da festa de São João, mas acho que ele não 

entendeu muito bem. "Festa di San Giovanni?". Como explicar a a lma 

da Festa de São João para um estrangeiro? 

E a inda na parte cultural, o id ioma influencia bastante, mesmo 

para quem é diretor de arte. É óbvio que saber a língua local é de 

extrema importância. O inglês me ajudou no início, mas tive que me 

empenhar muito para aprender o espanhol e o italiano depressa, 

recorrendo a l ivros e estudando em casa. Mas tanto no México como 

na Itália as pessoas são bastante tolerantes quando um estrangeiro 

ainda não fala b e m suas línguas. E toda a dif iculdade de adaptação 

do inicio se di lui a partir do momento em que se expressa melhor a 

língua local, tanto fora quanto dentro do ambiente de trabalho. 

Agora, para quem quer embarcar nessa grande experiência 

no exterior: em alguns países, como a própria Itália, a imigração 

é tratada de forma muito rigorosa em termos de burocracia. Por 

isso, é muito importante para quem quer ter u m a experiência 

internacional já sair do país c o m os papéis na mão. Isso ajuda no 

momento da contratação de qualquer empresa no exterior. 

Já na parte "vida pessoal", morar no exterior é u m a delícia. 

Consigo realizar o desejo de conhecer lugares que só conhec ia 

por meio de l ivros ou da TV, desde Ch ichen Itza ao Coliseu. Parece 

piegas o que eu digo, mas conhecer pessoas, lugares e outras 

tradições só acrescentam à bagagem cultural, o que, sem dúvida, 

influenciará no processo criativo. 

É isso. A m inha experiência profissional e pessoal no exterior me 

faz crescer muito, aprender mais coisas e também aprender mais 

sobre nós mesmos, brasileiros. E, seguramente, é u m a experiência 

que sempre recomendo. 

Após concluir m inha graduação no Brasil, já como profissional, 

decidi fazer u m a especialização que fosse realmente um diferencial 

no m e u currículo e me desse u m a boa base de conhecimento, para 

que estivesse preparada e transmitisse credibil idade à empresa que 

estivesse disposta a apostar em mim. 

Foi então que me inscrevi em um programa de bolsa para 

estudos na Espanha. Escolhi o Máster en Artes Digitales da 

Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona. Fu i aceita! 

Nunca tive grande interesse em morar fora do Brasil, o que 

contr ibuiu muito para minha insegurança em me dispor a passar 

um ano e meio sozinha, em um país estranho. Mas, eu não poderia 

desperdiçar essa oportunidade, ainda mais ganhando u m a bolsa de 

estudos. Sempre fica em minha cabeça u m a frase que m e u irmão me 

disse na época: "Se você não for e depois não conseguir chegar onde 

quer na sua carreira, sempre va i se perguntar se teria feito diferença". 

Criei coragem e fui. Hoje é u m a experiência que aconselho a 

todos. Gostei tanto que resolvi ficar mais um ano trabalhando por lá, 

até que senti que era hora de voltar para o Brasil. 

Af irmo que foi u m a experiência incrível! Quanto aos estudos, 

tive contato c o m u m a visão b e m diferente, pude aprender e realizar 

trabalhos que não imaginava no ramo audiovisual. Em Barcelona, 

movimentos culturais e artísticos fervi lham e m inha universidade 

estava sempre envo lv ida em eventos interessantes. Esse Máster é 

muito conceituado e, como toda cidade cosmopolita, recebe muitos 

estrangeiros, o que nos dá a oportunidade de trocar conhecimento 

c o m diferentes culturas. 

Desde que eu voltei, muitos amigos e até desconhecidos 

já me procuraram para pedir conselhos, pois planejavam (ou 

simplesmente sonhavam) ter u m a experiência no exterior, fazer o 

mesmo Máster que eu ou até mesmo se candidatar à mesma bolsa 

que ganhei. M e u conselho é simples: vá! Certamente, a lgum proveito 

você va i tirar. Você merece investir em si mesmo. É normal temer 

o desconhecido, mas a insegurança é superada pela gratificação de 

vencer os desafios. Você ganha força para enfrentar os seguintes. 



Qualquer experiência - didática, profissional, de caráter pessoal 

- fora da "zona de conforto" lhe faz crescer. Não é preciso sair 

do país para isso; um wo rkshop exper imenta l ou um emprego 

em outra c idade já m e x e m c o m sua capac idade de percepção. A 

experiência in te rnac iona l t em a característica de proporc ionar 

"tudo ao m e s m o tempo agora!", de ixando- lhe mais atento para 

detalhes e amp l i ando sua capac idade de aprendizado, c o m o 

quando você está jogando um jogo e não conhece b e m as regras. 

Após me formar, em 1995, passei um ano estudando design 

tipográfico e de cartazes na Schoo l of V i sua l Arts, em N o v a York. 

Época fantástica, entre as aulas de Ed Benguiat e Pau l Davis, 

mas m i n h a pr ime i ra semana lá foi um perrengue atrás do outro, 

p rocurando apartamentos nos classif icados c o m medidas em pés 

e polegadas, e não pe lo s istema métrico. 

É u m a besteira, mas exemplif ica como se aprende a lidar c o m 

problemas, mesmo nas coisas que seriam mais simples, desde 

o primeiro minuto do pr imeiro tempo. Além de lhe deixar mais 

"esperto", mais flexível, v iver no exterior permite que você frequente 

associações profissionais, visite exposições, assista a palestras e 

conheça pessoas c o m quem dificilmente esbarraria no Brasil. Aliás, 

fazer contatos, inclusive c o m profissionais brasileiros, também 

é u m a constante: foi morando em Nova York que fiquei amigo 

do Miche l Lent (que fazia seu mestrado na NYU, e foi a primeira 

pessoa a me mostrar um site) e do designer editorial Marcus Villaça, 

então editor de arte da New York Magazine e hoje entre Lisboa e 

Budapeste produz indo publicações para iPad pela sua Rocket Pig 

Media. Por meio dele, fui parar no Art Directors Club, que organizava 

almoços c o m palestras, e visitei a revista RollingStone. O principal, 

no entanto, é adquirir conhecimentos e desenvolver projetos 

possíveis, quase que exclusivamente, no exterior. 

V i v o em Xangai desde 2006, onde v i m dar aulas de 

Comunicação V i sua l - em especial, Tipografia. Mesmo tendo 

lec ionado por dez anos no Rio de Janeiro, precisei ter mui to jogo 

de cintura, pois o raciocínio cognitivo, os valores estéticos, as 

referências culturais e mesmo as relações pessoais/profissionais 

na Ch ina seguem regras e padrões diferentes dos ocidentais. 

Um exemplo de resultado prático é o recém-lançado l ivro Asian 
Graphics NO W!. da editora alemã TASCHEN, que desenvo lv i junto 

ao editor Jul ius Wiedemann, ao editor de arte Danie l Sicil iano-

Bretas e ao designer e educador Sadao Maekawa, que v ive em 

Tóquio. Sadao e eu pesquisamos e contatamos centenas de 

profissionais de Japão, China, Índia, Coreia, Cingapura, Vietnã, 

Tailândia, Indonésia, etc. para submeterem projetos para o l ivro. 

C o m 430 páginas, é a obra mais abrangente sobre design asiático 

contemporâneo, e isso só foi possível por estarmos na Ásia, 

pesquisando nas ruas, em revistas, pegando indicações in loco. 
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Minha experiência foi na Europa, especificamente em Londres. Fu i 

em busca de u m a nova referência para a vida. M inha ida não foi 

planejada, por isso tive que pensar na melhor forma de aproveitar 

a experiência quando eu já estava por lá (uma ideia que parece 

absurda... e é). Tirei os dois primeiros meses para planejar o que fazer 

e como. Depois desse período, tentei entrar para a equipe de três 

empresas que eram consideradas referência na m inha área. 

Esbarrei na questão do visto de estudante em u m a (fica a dica), 

no inglês em outra (o cargo era para coordenador) e na terceira não 

fui recebido (impressionante o número de agências de emprego 

filtrando seu contato direto c o m as empresas). O plano B eram 

empresas menores que t inham um trabalho que eu admirasse. Fu i 

contratado por um estúdio de design chamado UsTwo e passei seis 

meses trabalhando c o m ingleses e um sueco - em uma pequena 

equipe de c inco pessoas. 

Parte da alma da Baião de Dois (minha empresa) foi criada a 

partir dessa experiência na UsTwo. Como u m a empresa c o m cinco 

pessoas foi capaz de se transformar em Official Design Partner da 

SonyEricsson Europa e Ásia?! Eu estava lá e pude sentir como esse 

tipo de coisa era possível. A experiência foi muito válida. 

Hoje, penso e vejo que o período na Europa foi fundamental na 

minha formação humana. Abr i a cabeça para observar aspectos 

negativos e absorver aspectos positivos de u m a cultura nova 

e, em Londres, encontrei u m a cultura baseada em relações de 

honestidade, como eu nunca conheceria sem sair do Brasil. Pelo 

pouco que pude conhecer nas viagens a turismo que fiz aos Estados 

Unidos e a outros países da Europa, posso dizer que Londres foi, 

talvez, o melhor destino que eu poderia escolher. Recomendo. 

Sobre experiências diversas, posso citar duas que recomendo 

aos mais novos e aventureiros. A pr imeira foi a decisão de ficar 

hospedado em casa de família para tentar u m a imersão na cultura 

deles. E, para ter u m a experiência mais completa, troquei de casa 

algumas vezes. Conv i v i c o m três famílias mui to diferentes, em três 

casas diferentes, em três bairros diferentes. A segunda foi a decisão 

de dormir na rua u m a noite. Certo dia, saí de u m a festa e disse para 

alguns amigos que iria dormir na rua para ver se a cidade realmente 

era segura. Deu tudo certo, não congelei e mais histórias foram 

somadas ao repertório. 

Da história toda, o que mais me surpreendeu foi o fato de eu ter 

voltado para o Brasil. Ninguém acreditava que eu voltaria. Mas, o 

inverno me derrubou. Não o frio, mas as noites in ic iando às 16h e a 

cara de depressão das pessoas no metrô... Confesso que não estava 

preparado para isso. Além do mais, descobri que o Brasil é um lugar 

fantástico. E eu amo Brasília. 

Sempre costumo dizer que o Brasil é um país sedutor (tanto para 

estrangeiros como para brasileiros). É difícil sair da "terrinha", largar 

o tempo b o m (que em muitos países do mundo não tem), a comida 

excelente, as belezas tropicais, a nossa cultura ""joie de vivre" tão 

admirada por pessoas de todo o mundo. Mas - se você consegue 

cortar o cordão umbi l ical - a experiência é impagável. 

Você, como estrangeiro, tem que dar o sangue dobrado porque 

custa caro para uma empresa (vistos, passagens de avião, assistência 

médica etc.). O estrangeiro acaba tirando o lugar de um cidadão do 

país e, assim, tem que valer muito a pena para eles lhe contratarem. 

Aí v ira rotina a super-ralação, a necessidade de se superar a cada 

job. de não largar o projeto até que ele saia muito bom. 

Em publicidade, a ralação é normal. No Brasil, quase rotina. Essa 

palavra é parte do m e u dia a dia porque fui promov ido de redator 

a diretor de criação por aqui. A c h o essa a maior diferença entre 

trabalhar no Brasil ou fora dele. 

Marcar gol no campo adversário é sempre mais difícil. Ganhar 

uma partida em gramados alheios, um grande sucesso. 
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