
Nem só de grandes agências de
propaganda vive o mundo da publicidade.
Confira a experiência de profissionais
liberais que percorrem diferentes
caminhos em busca da realização
profissional e do sucesso
J A N A I N A P E R E I R A

U ma idéia na cabeça e uma câmera
na mão. Este conceito apropriado ao
universo do cinema também serve

para a área de Publicidade e Propaganda.
Com uma idéia na cabeça e um computa-
dor nas mãos - e, às vezes, somente com
a idéia na cabeça -, publicitários investem
na carreira como profissionais liberais.

O gaúcho Erlon Goulart sempre gostou
de desenhar. Seu sonho era viver de arte
e, no início dos anos 1990, ainda cm Porto
Alegre, quando começou a trabalhar em
agências de propaganda, não tinha muitas
expectativas no mercado publicitário. Em
1998 mudou-se para São Paulo e, mesmo
com uma promissora carreira como dire-
tor de arte, no final de 2002, voltou a Porto
Alegre para estudar animação. "Gosto de
executar minhas idéias, e vi na animação
uma possibilidade de produzir o que eu cria-
va e ainda ganhar dinheiro", diz.

Depois de dedicar um ano aos estudos,
o publicitário começou a realizar pequenos
projetos e abriu sua agência de animação,
a Tri Filmes e Imagens Digitais. Como
prestador de serviços, foi convidado a tra-

balhar na agência de publicidade Matriz
e hoje alia a direção de arte à animação.
"Na agência sou diretor de arte e também
fornecedor. Tenho as idéias e, graças à Tri
Filmes, posso executá-las. Faço a produ-
ção, fotografia, ilustração em 3D e com-
putação gráfica daquilo que criei. Além
disso, executo as idéias de outras pessoas,
atendendo clientes fora da Matriz", explica
Goulart, que tem escritório virtual. "Não
me prendo a quatro paredes e sou meu
único funcionário. Quando preciso de
ajuda em algum projeto, entro em contato
com outros profissionais liberais. Com um
bom notebook dá para trabalhar cm qual-
quer lugar, na serra ou na praia. Fora do
Brasil isso é comum", diz. Com 15 anos de
carreira, o publicitário avalia que a vida de
profissional liberal só lhe trouxe vantagens.
"Eu me divirto no trabalho".

DESCOBRINDO A VOCAÇÃO
Ter sua própria agência sempre foi o

objetivo do publicitário Fernando Brengel,
que investiu em seu próprio negócio ainda
na faculdade. Na Escola de Comunicação
(EGA) da USP conheceu sua sócia, Jennifer
Monteiro. "Éramos colegas de curso, fize-

mos juntos um estágio e antes da formatura
já tínhamos montado nossa agência".

Há 21 anos Brengel comanda a Presença
Propaganda e acumula ainda as atividades
de professor universitário e palestrante. "No
começo não tínhamos clientes, a experiência
era pequena, mas a vontade de fazer se re-
novava todos os dias. Até hoje é assim. Meu
trabalho é conquistar clientes diariamente".

Brengel, sua sócia e os quatro funcio-
nários da Presença Propaganda desenvol-
vem trabalhos de propaganda, promoção,
marketing direto e web. Para ele, o profis-
sional liberal sempre vai correr riscos, mas
precisa ter iniciativa. "Quando você quer
indicar alguma coisa para o seu cliente,
primeiro deve testar em si mesmo. Há dez
anos, quando o acesso à internet ainda era
bem restrito, criamos nosso próprio site, só
depois passamos a oferecer o serviço. O
mercado publicitário não precisa de novas
agências, mas de novas idéias. Para isso, é
necessário uma formação básica para es-
truturar o negócio. Sem conhecimento é
inviável manter um negócio. Mas o sucesso
vai depender do ideal de cada um ".

NEGÓCIOS NO LITORAL
Nem sempre ser um profissional libe-

ral é uma escolha. Em alguns casos, a
oportunidade cruza o caminho. Foi o
que aconteceu com o publicitário Tony
Ruffolo, que começou a trabalhar na área
quando estava no segundo semestre do
curso de comunicação da FAAP. Em 2003,
o amigo e ex-companheiro de trabalho
Fernando Braga de Andrade o convidou
para montar uma agência. Num primeiro
momento, o publicitário não levou a idéia
a sério, mas acabou aceitando o desafio.



"Resolvemos pesquisar mercados fora de
São Paulo e descobrimos que Santos tinha
potencial para investirmos. E, como minha
namorada e a esposa do Fernando são de
Santos também, resolvemos abrir a agên-
cia lá", conta Ruffolo.

Assim surgiu a Upgrade. Ruffolo e Braga
investiram cerca de R$ 15 mil, incluindo
nestes gastos, além de equipamentos e mo-
bília, o aluguel de um conjunto comercial e
despesas com terceiros. "Quando a agência
aumenta, o custo de manutenção do negó-
cio cresce na mesma proporção. No nosso
caso foi necessário cerca de R$ 5 mil a mais
para o fluxo de caixa, que é importantíssimo
no começo de qualquer negócio", comenta
Ruffolo. Outro fator decisivo foi a escolha
do ramo de atuação dentro do mercado pu-
blicitário. "Há dois fortes mercados para co-
municação em Santos: o de construção civil
e o de automóveis, e decidimos segmentar
o foco de trabalho, o que garantiu um dife-
rencial à agência. Nos especializamos na
construção civil, mercado em crescimento
por conta da lei Cidade Limpa, que proíbe
a veiculação de outdoors. Os clientes dessa
área migraram para outras mídias e com isso
as verbas aumentaram", comenta o publici-
tário, que conta com cinco funcionários e
pretende mudar a Upgrade para São Paulo
até o final do ano. "Agora temos mais clien-
tes em São Paulo do que em Santos".

HOME OFFICE
O publicitário Lúcio Goldfarb fez diver-

sos estágios na área e trabalhou como assis-
tente de comunicação. Em 1996, assumiu
ser um profissional liberal. "Gostava mais de
trabalhar com vídeo, surgiu uma oportuni-
dade e nesta área a maioria dos profissionais



são autônomos. Hoje presto serviço em
produtoras como diretor ou assistente de
direção e também como produtor execu-
tivo de minha produtora, que fica em mi-
nha casa". Para abrir a Proeza Cinevídeo,
o publicitário investiu em equipamento
terceirizado. "Existem inúmeras locadoras
de equipamento, estúdios c finalizadoras
especializadas. Assim, não tenho custos fi-
xos de equipe e manutenção, e posso locar
o equipamento que melhor atende cada
trabalho", afirma.

Goldfarb revela os prós e contras de ser
um profissional liberal. "Nunca mais tive
rotina, nem a segurança de um salário. As
vezes, passo um mês sem ganhar um tostão
e em outros sou obrigado a recusar traba-
lhos. Mas sou feliz com a minha liberdade,
com a possibilidade de almoçar em casa
ou de brincar com minha filha no meio da
tarde, mesmo que isso me custe fins de se-
mana de trabalho e noites sem dormir em
outras ocasiões", considera.

VISÃO EMPREENDEDORA
O emprcendedorismo sempre fez par-

te da vida da publicitária carioca Luciana
Lopes. Aos 16 anos, ela leu uma reportagem
sobre cestas de café da manhã, uma novida-
de na época, c resolveu investir no negócio,
que só foi abandonado quando prestou
vestibular para publicidade. Mas a vocação
sempre a acompanhou. "Queria ter um
negócio próprio. Sempre achei que minhas
idéias e conceitos de publicidade poderiam
fazer a diferença na qualidade da comunica-
ção dos clientes", conta Luciana.

Em 2004 a publicitária montou com o
irmão do namorado a B+ Comunicação,
que abriu suas portas sem clientes. Alguns

anos depois acabou fazendo nova parceria
com a publicitária Denise Freire e, apesar
das dificuldades iniciais, "os clientes foram
reconhecendo o valor de nosso trabalho e
os resultados começaram a surgir".

Para diminuir os custos de seu investi-
mento, Luciana Lopes optou pelo home
office. "Incluindo abertura da empresa,
alvará, contador, computador, fax, tele-
fones e internet, o custo inicial varia de
R$ 5 a 10 mil", estima ela. Mas, se o em-
preendedor for alugar uma sala, deverá
desembolsar todo mês pelo menos mais
R$ l mil, dependendo da cidade em que
for trabalhar".

A opção por trabalhar em casa acabou
lhe dando novas possibilidades de atuação.
Além de ser redatora, ela também faz a
produção e o atendimento aos clientes, de-
senvolvendo projetos nas áreas de assesso-
ria de imprensa, design, web, publicidade
e promoção. "Para alguns jobs, contamos
com outros profissionais liberais, mas na
maior parte do tempo eu e a Denise é que
cuidamos de tudo."

Segundo ela, de forma geral, as pesso-
as são educadas para serem funcionárias.
Mas isso tem que mudar porque não há
emprego para todo o mundo. "Deveríamos
ter mais escolas para mostrar o que é o em-
prcendedorismo", diz. 

RECOMEÇAR
De 19(89 a 2001, o publicitário Rogério

Betiol trabalhou como diretor de arte de al-
gumas das maiores agências de São Paulo,
conquistando o prêmio mais cobiçado da
publicidade mundial, o Leão do Festival de
Cannes. Mas Betiol mudou o rumo de sua
carreira quando, em seu último trabalho,

a agência fechou as portas. O publicitário
também andava insatisfeito com os crité-
rios do mercado. "Tenho consciência de
que a publicidade é um negócio, mas a
indiferença com os valores estéticos é frus-
trante. Diante disso e de minha paixão por
animação, acabei fazendo do meu hobby
um trabalho", conta.

Em 2004, ele abriu a Animapixel,
produtora de animação em computação
gráfica 3D. "Atendemos principalmente
ao mercado publicitário, o maior consu-
midor desse produto no Brasil. Também
estou produzindo meu primeiro curta-
metragem de animação ( "Where's the
Vampire?"), que será destinado ao merca-
do internacional com a intenção de abrir
novas portas", diz. O desafio da produção
de animação é grande, tanto pela exigên-
cia técnica e estética quanto pela duração
do filme, muito maior se comparado a
comerciais de 30 segundos. Betiol faz a
maior parte do trabalho, que, às vezes,
conta com frcelancers. "Me sinto mais
útil num estúdio de animação do que
numa agência de propaganda, já que hoje
em dia o diretor de arte não precisa nem
saber desenhar e, no caso do filme, ainda
tenho o privilégio de eu mesmo aprovar o
trabalho", comenta.

O publicitário tem consciência das difi-
culdades do mercado, mas aposta que a de-
manda, não só de animação, mas também
de audiovisual, deve crescer. "Isso é natural
com o aparecimento de novas tecnologias,
como a TV de alta definição. O consumi-
dor vai ter acesso e exigirá conteúdo à al-
tura, e animação c um produto de grande
aceitação".

Para quem deseja investir na área, o pu-
blicitário alerta que "dentro do universo da
animação existem coisas fáceis e difíceis de
fazer, caras e baratas, rápidas e demoradas.
Cada tipo de animação exige custos iniciais
diferentes", afirma.

Betiol se diz satisfeito com o empreen-
dedorismo. "Cortei os gastos supérfluos da
minha vida e tive que aprender a conviver
com a incerteza deste mercado". Para esses
publicitários, ter grandes idéias nunca foi um
problema. O desafio é colocá-las cm prática
e fazer delas um bom e lucrativo negócio.

COLABORARAM
Animapixel, www.animapixel.com.br, [11] 6236-2172
B+Comunicação, www.bmais.com.br, (21) 2501-8475
Presença Propaganda, www.presenca.com.br, (11) 3872-
0173/4818 Proeza Cinevídeo, (11) 9956-8502 Tri Filmes
e Imagem Digital, www.triiilmes.com.br, [51] 9692-9225
Upgrade, www.agenciaupgrade.corn.br, (13) 3224-629?
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