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Atuar como freelancer tem sido uma boa alterna-

tiva para os profissionais que desejam entrar no mercado

e para quem procura uma forma de complementar o seu

orçamento.

Além disso, um dos grandes fascínios por esta modali-

dade de trabalho envolve a possibilidade do controle de sua

própria produção. Se por um lado esta característica repre-

senta uma vantagem, de outro ela traz uma série de respon-

sabilidades para a carreira do profissional.

Nesta reportagem, vamos revelar a realidade dos free-

lancers brasileiros, mostrando aspectos como organização do

tempo, detalhes sobre negociação, visão das agências sobre

este segmento de mercado, além dos fatores envolvidos para

a montagem de um ambiente adequado de trabalho.

Primeiro desafio: administração do tempo

Já dizia o ditado popular que "liberdade não é sinó-

nimo de libertinagem". A flexibilidade de horários na vida

de um freelancer pode ser uma das grandes vantagens para

o andamento de seu processo de criação. Ao mesmo tempo,

esta característica se transforma também em um desafio,

pois será preciso administrar corretamente os horários para

que o desenvolvimento e a entrega dos projetos não sejam

prejudicados. "O freelancer não tem a figura física do chefe

ao seu lado, administrando e fiscalizando sua produção. Por

isso, é importante que se organize. Procuro não assumir

mais projetos do que sei que sou capaz, para não perder o

controle da produção e iniciar uma bola de neve de stress

desestimulante", relata Thorii Pablo (www.thorii-pablo.com).

Para Mariana Julião (www.maryjuliao.com.br), é impor-

tante que o profissional saiba conciliar os projetos que estão

em andamento e os que ainda estão por vir. "É comum cair na

'cilada' de se preocupar com os projetos que temos em mãos,

esquecendo-se dos que estão por vir. E, quando isso acontece,

a tendência é de criar uma fila interminável de projetos que

acaba por prejudicar o tempo individual de cada criação. A pior

consequência é o prazo curto, pois as pequenas atividades do

dia-a-dia de quem trabalha sozinho, como ir a reuniões e fazer

orçamentos, acabam tomando o tempo, já tão curto, do pro-

jeto em andamento, gerando estresse para o profissional".

Então, como fugir desta armadilha? "Primeiro, é fun-

damental manter uma planilha organizada e atualizada, que

mostra claramente os prazos finais, mas isso é obvio. A

melhor dica que posso dar é: muito cuidado na hora de pas-

sar orçamentos. É onde tudo começa. Antes de passar um
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orçamento, é aconselhável que já se negocie o prazo com o

cliente. Você deve avaliar junto ao cliente qual a demanda de

prazo para o projeto. Se perceber que o cliente tem pressa

(todos têm), mas que realmente o prazo é de urgência e se

sua planilha já estiver cheia, a melhor opção é não fechar

o orçamento. Indique um amigo que tenha um trabalho de

qualidade e 'passe a bola adiante'. Pense, você não estará

perdendo um cliente, e sim preservando os que já possui",

orienta Mariana.

Um bom exemplo deste cenário está presente na vida

de Glauco Diogenes (www.glaucodiogenes.com.br). "Levei

um bom tempo para me adequar, 'criar' uma rotina 'sob

medida', mas hoje em dia as coisas estão rolando de uma

maneira bem mais organizada. Trabalho, em média, 12-14

horas por dia, seleciono o tipo de projeto que vou desen-

volver e dificilmente pego um trabalho 'para ontem'. Estou

sempre em busca da máxima qualidade", revela.

Em seguida, desenvolva habilidades de negociação

Trabalhar por conta própria significa desenvolver habi-

lidades também na área comercial, afinal você se torna o

administrador de sua vida profissional. Nesta caminhada,

para garantir uma remuneração constante, o freelancer acaba

desenvolvendo algumas técnicas utilizadas geralmente pelos

profissionais de vendas. Assim, alguns detalhes podem aju-

dar, por exemplo, na busca por novos clientes e na divulga-

ção de seu trabalho.

"O bom e velho boca a boca tem trabalhado bastante

para mim. Quando lancei meu site, em 2003, fiz um 'barulho"

grande. Na época, trabalhava em uma produtora web e meus

colegas tinham muitos contatos, além disso conheciam as fer-

ramentas e sites legais para estar divulgando. Fui reconhecido

pelos criadores da maioria dos grandes portais de design,

gente do calibre de bd4d, linkdup, k10k, Newstoday, Shift,

Brasil Inspired, entre outros. Como já tinha alguns contatos

de outros mercados, principalmente de moda, que foi onde

comecei, aproveitei para fortalecê-los. Daí para começar a

fazer revistas, eventos, vinhetas, animações para televisão

foi um pulo. Felizmente, tem dado certo", diz Glauco.
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Ambiente de trabalho de Dado Queiroz

lizo alguns, desde o tipo de trabalho que vou desenvolver,

passando por quem é o cliente, finalidade do projeto, quan-

tidade e variedade de mídias, tempo de produção, staff do

projeto. No caso de projetos de websites, trabalho com valo-

res específicos, dependendo do projeto: sound designer, ani-

madores, programadores, assistentes etc.", enumera Glauco.

"A composição de valores é a mesma empregada pela maio-

ria das empresas, com o diferencia! que há bem menos des-

pesas fixas a serem sanadas, na maior parte dos casos. De

resto, é o mesmo de sempre: número de horas, visibilidade

do projeto, porte do cliente, relação prazo/liberdade etc.",

completa Dado Queiroz (www.dado.estudiocrop.com.br).

Outro aspecto fundamental durante uma negociação

envolve a formalização de um contrato, que será o docu-

mento de segurança que vai sacramentar o acordo dos ser-

viços exatos a serem prestados pelo freelancer. "Sempre for-

malizo a prestação dos serviços, através de um contrato que

deve ser assinado por mim e pelo cliente. Este contrato des-

creve todas as etapas que serão realizadas no projeto, desde

o briefing à publicação. Nele, também há uma declaração de

qual é o serviço que irei prestar e, no caso de terceirização,

qual é o serviço que será feito por terceiros. Ainda consta

uma descrição de todas as áreas do projeto, com seções,

sub-seções e os prazos. E, no final, temos os valores firma-

dos, as condições de pagamento e os itens não previstos no

contrato", atesta Mariana. "Tenho um grande amigo, que é

advogado especializado em propriedade industrial e intelec-

tual. Conversei durante muito tempo com ele para desenvol-

vermos uma proposta que fosse sucinta, prática e fundamental-

mente segura, tanto para mim quanto para quem está contra-

Ambtente de trabalho de Glauco Diogenes

tando meus serviços. Também utilizo cláusulas específicas para

etapas de produção e entrega dos projetos, além de multas

bilaterais que garantem o compromisso assumido. Nunca tive

grandes problemas com relação a isto", acrescenta Glauco.

, 'No final, os especialistas indicam que o ideal é encon-

trar um perfil de cliente que se deseja trabalhar. "É impres-

sionante como muito se fala sobre clientes procurarem ser-

viços de qualidade e pouco se fala da situação contrária. Se

perceber que estou estressando com um cliente, mesmo man-

tendo meu padrão de qualidade e respeito por ele, é porque

desviei do meu caminho e estou lidando com o cliente errado.

Estressa com cliente quem quer. Se ele não te pagou ou pro-

curou você com um 'serviço para ontem', e você não está mais

se sentindo bem, então está na hora de reavaliar sua postura

e definir os clientes que deseja ter", afirma Thorii.

Calote, como evitá-lo?

A falta de pagamento, conhecida popularmente como

calote, é uma das principais reclamações envolvendo o cotidiano

dos profissionais freelancers. Quem já passou por isso relata os

principais erros que costumam proporcionar tal situação.

"A culpa foi minha, quer dizer, do cliente que não

pagou, mas eu não tomei os cuidados que deveria. Na ver-

dade, foi um cliente bem indicado, que tinha um projeto

muito bacana em vista e que logo me interessei em reali-

zar. Ele foi simpático desde o início e firmamos um acordo

informal. E a empolgação foi tamanha que comecei a tra-

balhar no projeto, sem ao menos ter recebido o sinal! Uma

série incontável de erros. Primeiro, cliente é cliente: nunca se

deixe levar pela simpatia de um cliente, mesmo que seja seu

melhor amigo, e deixe as formalidades de lado - orçamento,
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contrato assinado etc. Segundo, projeto é trabalho: nunca se

empolgue com um trabalho futuro, por mais bacana que seja

e abdique de todas as regras que você impõe para o início de

um projeto - como o sinal, por exemplo. E, por último, tra-

balho é dinheiro: não se esqueça que você é designer e que

isso é o que você faz para sobreviver. Ao ignorar tudo o que

aprendeu pela empolgação de realizar 'um projeto legal', você

põe em risco o pão de cada dia", aponta Mariana.

Visão das agências sobre o trabalho do freelancer

Um dos segmentos de mercado que mais solicita os

serviços de freelancers são as agências digitais. A explica-

ção está nas vantagens na contratação do trabalho desses

profissionais. "A vantagem é o aumento da capacidade de

produção da empresa, sem necessariamente envolver um

aumento no quadro de funcionários, principalmente quando

se trata de volumes de trabalho fora da média mensal que

costumamos ter. A principal desvantagem é o acompanha-

mento do trabalho e a disponibilidade do profissional no

caso de alguma alteração ou correção que o projeto precise

sofrer", afirma Sung Hean, sócio diretor de criação da Bina-

tural (www.binatural.com.br).

Ou seja, tudo vai depender da especificação do projeto.

"A maior desvantagem do 'bom freelancer' é saber que seu

emprego está sujo pela atuação de pessoas que não são cor-

retas profissionalmente. Não é de hoje que recebo jobs de

empresas que desistiram do trabalho no meio do caminho,

porque o freelancer 'sumiu'. Supondo que o freelancer seja

correto e profissional, a grande vantagem é um acordo com

menos impostos para o contratante e a possibilidade de um

trabalho mais específico para o cliente", diz Daniel Perrone,

diretor de criação da Diretta Web (www.diretta.com.br).

Pelo lado dos freelancers, conhecer os critérios utiliza-

dos pelas agências na terceirização de determinados serviços

é um bom atalho para se garantir oportunidades num futuro

próximo. "O portfólio e a experiência profissional contam

e muito na escolha de um freelancer. Na maioria das vezes,

esses profissionais são indicados por conhecidos ou terceiros

que já trabalharam conosco", revela Sung.

"Na área de criação, mais do que diploma, experiên-

cia internacional e línguas, o portfólio é muito importante.

Ambiente de trabalho de Mariana Jutião

É ali que conseguimos captar o estilo, bom gosto e técnica

do candidato. Precisa-se ter cuidado para não se encantar

demais com o portfólio e depois, na prática, ver que o por-

tfólio não foi feito pelo candidato ou que ele, para reprodu-

zir aquela qualidade, precisaria de 30 dias no mesmo layout.

No dia-a-dia, a coisa é bastante diferente. Os jobs chegam,

muitas vezes, com o briefing confuso e os prazos de entrega

estão cada vez mais apertados. Ganha quem faz melhor, no

menor espaço de tempo", complementa Luciano Garcia, pre-

sidente da Spirit Comunicação (www.spiritweb.com.br).

Detalhes envolvendo o ambiente de trabalho

Muitas empresas procuram investir uma determinada

verba para prover um ambiente físico que estimule a produção

de seus profissionais. Na vida de quem trabalha por conta pró-

pria, este é um aspecto que deve ser levado em consideração na

hora de montar o seu ambiente de trabalho.

"Esta é uma questão essencial e tenho para mim que o

ambiente de trabalho representa, pelo menos, uns 20% do

'bolo' motivacional de qualquer profissional. Sentir-se bem

no lugar em que você passa a maior parte de seu tempo não

tem preço. No meu caso, primei essencialmente pelo con-

forto. Meu estúdio não é muito grande, mas é extremamente

funcional, podem trabalhar confortavelmente até seis pessoas.

Tenho sistema wireless, quem vem trabalhar comigo tem cone-

xão veloz, uma boa geladeira, televisão, DVD e um videogame

(para as horas de stress), sofá, puffs, uma grande mesa de tra-

balho, mesa para refeições e um banheiro que tem chuveiro

quente, caso eu precise ir até um cliente e/ou uma reunião de

última hora, não preciso ir para casa pra tomar banho e me

aprontar", relata Glauco.
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