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A história do mercado publicitário bra-
sileiro teve capítulos importantes es-

critos por estrangeiros que passaram pelo 
País ou o adotaram como pátria. Na área 
de criação, foram determinantes contri-
buições, como as dos espanhóis Fran-
cesc Petit e José Zaragoza, da DPZ. Nos 
últimos anos, com os efeitos mais agu-
dos da globalização e o domínio multi-
nacional no mercado local de agências, 
há uma sensação geral de que aumentou 
consideravelmente a presença de gringos 
 atuantes no Brasil.

Entretanto, pesquisa realizada na se-
mana passada por Meio & Mensagem 
mostra que a quantidade de estrangeiros 
nas áreas de criação das maiores agências 
do País ainda é muito pequena — média 
de 1,5%, considerando as 55 empresas 
pesquisadas (veja box).

“Realmente somos muito pouquinhos. 
Tenho até a sensação de que antes eram 
mais. O Petit, o Zaragoza, o Hector Tor-
tolano, o Guernot, o Rodolfo Vanni, e ou-
tros aventureiros que antes de mim, apai-
xonaram-se pelo Brasil e trouxeram para 
esta profissão todo seu talento”, observa 
o mexicano Javier Talavera, head of art 
da Taterka, há 37 anos no País. Ele avalia 
que, ainda hoje, o mercado é muito fecha-
do, não apenas para os estrangeiros, mas 
também para os brasileiros. Ele acredita 
que, para o bem ou para o mal, a publi-
cidade brasileira tem uma personalidade 
própria e não é simples decifrá-la. “Tem a 
ver com a cultura do País, a forma de fa-
lar e pensar, os sonhos, os medos”, opina.

O português Fred Saldanha, vice-pre-
sidente de criação da AgênciaClick Iso-

criatividade

Poucos gringos
Ainda rara, presença de estrangeiros nas áreas de criação das agências brasileiras 
aumenta a diversidade cultural da publicidade 
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bar, sentiu-se uma “ave rara”, quando che-
gou ao País pela primeira vez, em 1996. 
Ele, que em Portugal trabalhara em uma 
equipe na qual 50% eram brasileiros, con-
ta que percebia certa reticência do mer-
cado em relação aos estrangeiros. “Pelo 
fato de não conhecer a cultura brasilei-
ra, achavam que isso seria prejudicial na 
hora de criar, quando na verdade eu po-
deria agregar”, diz. Nessa primeira tem-
porada no Brasil, Saldanha ficou um ano 
e meio na DM9DDB. Depois retornou à 
Portugal, passou um tempo na Inglater-
ra, na W+K Londres, e há sete anos está 
de volta a São Paulo, tendo passado por 
DM9 e Ogilvy antes de chegar à Click . 

Talvez Nizan Guanaes e Washington 
Olivetto nem saibam, mas foram eles os 
responsáveis pela escolha de Saldanha 
por trabalhar com publicidade. No come-
ço da década de 1990, os dois brasileiros 
participaram em Portugal da semana de 
criatividade de Lisboa. Na plateia, Salda-
nha se encantou com o que assistiu. “Vi 
pessoas como eles fazendo coisas tão in-
teressantes e descobri que podia ser re-
munerado para ser criativo.”

Quando vencidas as barreiras da lín-
gua, da adaptação pessoal ao Brasil e do 
modelo de trabalho vigente nas empresas 
brasileiras, os resultados são enriquecedo-
res tanto para os profissionais imigrantes 
como para as agências que os acolhem. É 
o caso do colombiano Leo Macias, dire-
tor de criação da Publicis, há 17 anos no 
País. Ele trabalhava na Ogilvy Colômbia 
ao lado de um redator brasileiro e era afi-
cionado pelo Brasil. O apreço de Macias 
pela publicidade brasileira é tão grande, 

que ele pedia ao colega que levasse re-
vistas e anuários do País. “Não só pela 
primorosa direção de arte dos anúncios, 
mas também pelas conquistas em Can-
nes, tudo me encantava”, elogia.

O convite de um colega o levou a 
Goiânia , em 1996. “Foi um primeiro pas-
so muito bom, porque lá aprendi a falar 
português e pude entender a brasilida-
de, os cacoetes e as diferenças culturais”, 
diz. Três anos depois, finalmente Macias 
chegou a São Paulo na Salles (atual Publi-
cis). A história de amor com o Brasil ga-
nhou capítulo especial em 2009, quando 
foi jurado na área de Press do Festival de 
Cannes representando o País. “Se eu ti-
vesse de ter uma tatuagem, certamente 
seria algo sobre esse momento e o Brasil”, 
comenta Macias. “Hoje em dia, já vemos 
muito mais estrangeiros atuando no Pa-
ís e acredito que essa troca é muito boa, 
pois, de certa maneira, mostra que são 
pessoas curiosas  e que saíram para ex-
plorar”, destaca. 

Questão estratégica
Defensor das trocas que o envolvi-

mento entre multiculturas permite, PJ 
Pereira, sócio-fundador e CCO da Pe-
reira & O’Dell, mantém em seu time na 
agência de São Francisco (EUA) cerca de 
40% de estrangeiros. Há ingleses, fran-
ceses, holandeses e, claro, brasileiros. 
PJ usa uma comparação simples para 
justificar a predileção pela pluralida-
de. “São Paulo é a capital nacional da 
publicidade não só porque as grandes 
empresas estão na cidade, mas também 
pela presença de pessoas de vários Es-

tados brasileiros. Essa mistura de vivên-
cias fez bem à propaganda”, considera. 
Para ele, se o mercado aceitasse apos-
tar mais em estrangeiros, certamente as 
agências nacionais ganhariam concor-
rências globais. “Nos protegemos da in-
vasão de gringos, mas se quisermos estar 
no mundo todo temos de trazer o mun-
do para dentro. Amsterdã é um mercado 
bem menor que o brasileiro, mas conse-
gue criar campanhas mundiais de gran-
de sucesso porque lá tem gente de todo 
o mundo”, exemplifica. 

Para PJ, as duas agências brasileiras 
que tiveram mais disciplina para trazer 
profissionais estrangeiros foram Ogilvy e 
AgênciaClick Isobar. “O espaço que elas 
estão conquistando fora do Brasil é evi-
dente”, frisa. Foi na AgênciaClick Isobar, 
aliás, que PJ conquistou o Grand Prix de 
Cyber no Festival de Cannes, no ano 2000, 
com “Braille”, ação criada para o Banco 
dos Olhos, e que teve como diretor de ar-
te o holandês Edwin Veelo. 

De fato, na Ogilvy a decisão por am-
pliar e diversificar o time de criativos 
com pessoas de outros países foi estra-
tégica, e reforçada com a chegada do vi-
ce-presidente nacional de criação, An-
selmo Ramos, há seis anos. Antes disso, 
ele havia passado 12 anos fora do Bra-
sil, quatro na Europa e oito nos Estados 
Unidos. “Quando começamos esse pro-
cesso de reestruturação criativa, natural-
mente eu repliquei o que aconteceu co-
migo. No período  em que trabalhei fora 
me obrigava a ter ideias que evitassem 
jogos de palavras e trocadilhos, tendo 
insights globais”, relata Ramos.

Legenda

O português Fred Saldanha (AgênciaClick), o colombiano Leo Macias (Publicis), o mexicano Javier Talavera (Taterka) e o argentino Guillermo Veja (W+K): diversidade cultural na criação
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Atualmente, a agência tem quatro con-
tratados estrangeiros na criação, entre os 
quais o espanhol Paco Conde, diretor-ge-
ral de criação da Ogilvy Rio. Segundo Ra-
mos, há disposição de sempre receber os 
estrangeiros interessados em conhecer 
o País e, em certos momentos, por con-
ta da diversidade, é preciso estabelecer o 
inglês como língua oficial. “A combina-
ção de culturas é sempre benéfica”, frisa. 

Agência com maior número de 
estrangeiros na área de criação, a 
Wieden+Kennedy leva tão a sério a mis-
tura de culturas que possui um profis-
sional dedicado integralmente ao recru-
tamento e conexões entre os escritórios 
da rede no mundo. Trata-se de Melanie 
Myers, global creative recruiter, baseada 
no escritório de Portland, sede da rede. O 
argentino Guillermo Vega, diretor executi-
vo de criação da W+K, há dois anos no Pa-
ís, conta que em 2011, quando foi aberto 
o escritório em São Paulo, ele e o  outro lí-
der criativo da operação, o brasileiro Ícaro 
Dória, aproveitaram o Festival de Cannes 
para contratar estrangeiros. Vega diz que, 
atualmente, tem funcionado como con-
sultor no assunto para executivos brasi-
leiros de outras agências. “Já houve casos 
em que me perguntaram se eu conhecia 
determinado profissional argentino e se 
valia a pena contratar. O fato de a econo-
mia argentina não ir bem gera mais inte-
resse das pessoas de lá em vir para o Bra-
sil, mas acho que também é uma neces-
sidade do mercado de querer se sobres-
sair na região latino-americana”, observa.

PJ Pereira ressalta, no entanto, que con-
tratar um estrangeiro é um investimen-
to de longo prazo. “A aventura vale a pe-

Para cada cem criativos, só 1,5 estrangeiro
A média de profissionais 

estrangeiros trabalhando nas áreas 
de criação das grandes agências 
brasileiras é de 1,5% do total das 
equipes. É o que revela levantamento 
inédito realizado por Meio & 
Mensagem na semana passada. As 
55 agências consultadas empregam 
pouco mais 2.300 criativos, sendo 
apenas 35 estrangeiros (veja no 
quadro ao lado onde eles estão). 
A maioria das empresas não tem 
nenhum. E para se chegar a este 
total considerou-se até mesmo 
profissionais nascidos no exterior, 
mas que praticamente fizeram 
toda sua carreira no Brasil, como o 
espanhol José Zaragoza, sócio da 
DPZ; o moçambicano Rui Branquinho, 
vice-presidente na Y&R; o argentino 
Max Geraldo, diretor-executivo na 
Giovanni+DraftFCB; e o uruguaio 
Pedro Cappeletti, diretor-geral 

dois argentinos e um redator espanhol. 
Na AgênciaClick Isobar o principal 
líder da criação também é estrangeiro: 
o português Fred Saldanha, que conta 
com um compatriota como diretor-
executivo em Brasília e um diretor 
de criação argentino em São Paulo. 
Também há estrangeiros em posições 
de comando na Publicis (o diretor 
de criação colombiano Leo Macias), 
Taterka (o head of art mexicano Javier 
Talavera), Ogilvy Rio (o diretor-geral 
espanhol Paco Conde), JWT (dois 
diretores de criação argentinos e um 
canadense) e David (um diretor de 
criação argentino).

A criação é a área que mais emprega 
estrangeiros. Nas demais, a presença 
é ainda mais rara. Considerando 
todo o efetivo das 55 empresas 
consultadas na semana passada, o 
total de estrangeiros é de pouco mais 
de  50. Mas há muitos brasileiros que já 
trabalharam fora do País e uma grande 
diversidade de nacionalidades.

Alexandre Zaghi Lemos

da Grey. Cappeletti foi um dos que 
contribuiu para o aumento recente 
de estrangeiros no País, com as 
contratações do diretor-executivo 
equatoriano Daniel Perez e do diretor de 
criação uruguaio Federico Russi.

A Wieden + Kennedy é a campeã 
de presença gringa. A equipe liderada 
pelo argentino Guillermo Vega tem dois 
diretores de criação norte-americanos, 

na, mas é preciso que os gestores saibam 
que, no primeiro ano, por conta da adap-
tação, o profissional só vai conseguir en-
tregar 50% da sua capacidade”, afirma.  

Guillermo Vega sabe bem o que isso 
significa. “O lado ruim é justamente que 
o profissional não rende imediatamente 
igual ao trabalho anterior quando mu-
da de país. A capacidade de resposta pa-
ra resolver um problema diminui, e, por 
isso, tem de trabalhar 12 ou 14 horas por 

dia e tentar absorver o máximo de infor-
mações.” Vega acredita que essa fase de 
adaptação pode ser facilitada pela agência 
que acolhe o estrangeiro. “Aqui no Brasil, 
tive o tempo que precisava para me adap-
tar e a língua não é tão diferente do es-
panhol. Já nos Estados Unidos, a língua 
atrapalhou e o sistema de trabalho deles 
é muito diferente”, compara.

A barreira da língua, além do descon-
forto inicial, gera muitas boas histórias aos 

estrangeiros que atuam no Brasil, assim 
como aos brasileiros que já se aventura-
ram pelo mundo. Leo Macias extraiu o 
lado bem-humorado da situação e criou 
um vocabulário próprio, descrito no livro 
dicionário Leo/Português; Português/Leo, 
lançado como uma forma de homena-
gear os anos de atuação profissional e 
vida no Brasil. No seu vocabulário parti-
cular, muita grana vira “dinherana” e de 
noite é “nanotchê”. 

Onde estão os estrangeiros nas 
áreas de criação brasileiras
W+K 6

Ogilvy 4

AgênciaClick, Grey e JWT 3

David, DM9DDB e Publicis 2

Agência3, Casa, DPZ, 
Giovanni+DraftFBC, Lua, NBS, 
R/GA, Taterka, VML e Y&R

1
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1582, p. 18-19, 21 out. 2013.
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Anúncio




