




personagem dos quadrinhos da DC Comics, que ao

tomar pílulas miraclo se tornava praticamente invencível?

Pois então, amplie o repertório de seu dicionário

de conhecimentos gerais e saiba que o termo é um dos

parâmetros mais utilizados pelas agências e profissionais

freelancers para se calcular os custos de projetos web.

Além dele, outras fórmulas também podem e devem

ser aplicadas (conheça uma delas, no box da página

36). "Trabalhamos com três formatos diferentes e

combinados: homem-hora, comissão de mídia e fee

de sucesso", revela Michel Lent Schwartzman, Chief

Creative Officer da 10'Minutos S.A. (www.10sa.com.br).

"Usamos três modelos: para projetos de websites,

hotsites e correlatos, cobramos através de estimativa de

'homem-hora', que tem se mostrado o modelo ideal na

grande maioria dos casos. Para manutenção, cobramos

fee mensal atrelado à alocação de homens-hora. Para

campanhas, utilizamos a tabela de sindicatos como

referência", complementa Sérgio Coelho, sócio-diretor

da HomeWebbing (www.homewebbing.com.br).

Neste cálculo, não podemos deixar de incluir alguns

aspectos adicionais. "Usamos homem-hora para estimar

os custos de produção. O nosso preço sai deste valor,

mais os impostos e o valor agregado da idéia que

estamos propondo. Muitas vezes, é um projeto simples,

mas sua idéia gera um impacto significativo no negócio

do cliente. Então, é justo que se pague mais por isso.

Mas como tangibilizar e definir o preço de uma idéia é

sempre uma tarefa complicada, não dá para fugir muito

das métricas tradicionais, a menos que a sua agência

aceite um contrato de risco, participando dos resultados

que a idéia possa gerar para o cliente", destaca André

Lima, diretor de operações da Infobase Netpartner

(www.infobase.com.br).

"É preciso calcular também os custos indiretos,

como aluguel, condomínio, suporte técnico, financeiro,

administrativo, infra, comunicação, servidor,

deslocamento, hosting, treinamento, atualização e

manutenção do escritório. Os diretos são salários de

desenvolvedores e gestores, fornecedores, desktops,

notebooks e impostos", acrescenta Fernanda Cerávolo,

sócia-diretora da Vinil (www.vinildesign.com.br).

Ainda em relação ao homem-hora, Sandro Reiller,

professor do Instituto Infnet, ressalta que este modelo

é fundamental para que o profissional descubra

exatamente o tempo que gasta nas etapas de

produção de um projeto e possa cobrar o preço exato

pelos seus serviços, evitando assim possíveis prejuízos.

"Defendo com unhas e dentes que os projetos

sejam cobrados por hora de trabalho. Por exemplo:

um mestre de obras cobrou R$ 15,00 o metro do meu

telhado, isso porque ele já sabe quanto tempo vai

gastar para realizá-lo. O grande problema é que alguns

iniciantes não sabem quanto cobrar, porque não sabem

quanto tempo vão gastar naquele projeto. Às vezes,

pergunto aos alunos: 'Ficou legal esse layout? Quanto

tempo você gastou nele?'. E o aluno responde: 'Acho

que uma semana!'. Uma semana é equivalente há

quantas horas? Ele não sabe, porque não contabilizou

e nem está acostumado com essa prática. Por isso, não

sabe como cobrar."

Para vencer esta etapa, Fernanda indica uma

boa referência utilizada no início de sua trajetória

profissional. "Lembro-me que quando abri a

agência, há quatro anos, usei um livro chamado

'O valor do design', editado pelo Senac, para me

ajudar a estruturar preços. Minha forma de cálculo

evoluiu muito desde então, mas ele me ajudou

bastante no início".

Outra sugestão é sempre colocar no papel o valor

de sua produção. "Aplicamos na nossa empresa o cálculo

do homem-hora, por meio de intranet, e acreditamos

ser a melhor forma de mensurar resultados. Existem

gerenciadores open source, como o Joomla! (www.joomla.

org) e o Mambo (www.mamboserver.com), que podem

ser usados para quem está começando. Outra dica é



estimar... É melhor colocar no papel as horas estimadas do

que simplesmente ignorar e não saber se houve lucratividade

no projeto e qual a margem", orienta Diego.

Controlando os custos de produção

Na hora de se calcular o valor para a criação e o

desenvolvimento de um site institucional, por exemplo,

é preciso estimar as horas que cada etapa da cadeia

produtiva vai consumir para que o trabalho seja concluído

com sucesso. Neste processo, o timesheet (http://

en.wikipedia.org/wiki/Timesheet) aparece como uma

ótima ferramenta para o controle do tempo de produção

de cada profissional envolvido no projeto.

"É um saco de se fazer, mas é fundamental. Precisamos

saber quantas horas gastamos para estimar corretamente

projetos futuros e monitorar o correto andamento de um

projeto e eventuais prejuízos", admite Michel.

Segundo Sérgio, uma de suas principais vantagens é

a possibilidade de deixar todos os processos registrados

e documentados. "Estamos falando de projetos, onde

tempo é a fórmula utilizada para seu custeio. Sem

acompanhamento, sua lucrativa inexiste, assim como a

cobrança de comprometimento de prazo junto ao cliente"

"Certa vez, Churchill disse que a democracia é a

pior forma de governo que existe, exceto por todas as

outras que se têm tentado no mundo, de tempos em

tempos. É mais ou menos isso que acho deste tipo de

controle. Entendo que a medição dos custos, através do

custeio ABC (Activity Based Costing), é a maneira

de se chegar mais próximo ao custo que realmente

aconteceu. O timesheet é a ferramenta mais adequada

para este caso. As perdas por apontamentos pouco

precisos são minimizadas por um gerente presente

e pela instauração de uma cultura de resultados",

complementa André.

A boa notícia é que um timesheet pode ser

administrado dentro de um programa de planilha

eletrônica. "Uso o Excel para controlar meu tempo

e gerar relatório para análise pessoal e custos de

projeto. Se todo profissional fizesse isso, estaríamos

caminhando para a vida perfeita. De cada dez alunos,

nove não sabem quanto tempo gastaram em um

projeto. Isso é um vício: ele sabe contabilizar em dias,

semanas, mas não em horas. Se você não sabe quanto

tempo gastou, como vai cobrar? Assim, a utilização do

timesheet é de total importância", recomenda Sandro.

O barato que sai caro

Qualidade é um fator básico e fundamental

para a sobrevivência de qualquer serviço ou

produto no mercado. Pensando nisso, alguns

custos serão essenciais para se garantir uma

execução eficaz de um projeto web.

"Os custos variam bastante de região, tamanho

do mercado, entre outros. Para garantir a qualidade,

precisamos de uma equipe de bons profissionais e,

principalmente, relacionar as referências do projeto. O

que pode ser de qualidade para uma referência pode

não ser para outra. Fazemos sempre uma pesquisa

local, nas principais capitais do Brasil e internacional,

para chegarmos ao melhor que temos na internet

mundial. A informação está igual para todos, sem

limites", explica Diego.

Debater este assunto, inclusive, nos ajuda a

revelar uma das maiores dificuldades enfrentadas

pelas agências brasileiras no momento de se justificar



o valor de um projeto. "Outro dia, ouvi de um cliente

algo que exemplifica muito bem o drama que as agências

de internet vivem em relação aos preços dos seus

trabalhos. Ele me falou: 'Fernanda, fiquei impressionado

com a qualidade do seu atendimento, do layout e com

o escopo da proposta apresentada. Comparei com duas

outras propostas, e nenhuma se compara a sua. Mas

seu preço está alto demais'. Parece-me óbvio que o

preço é mais alto porque a qualidade é maior. Mas vai

explicar que o barato sai caro. Atualmente, ele enfrenta

problemas com o fornecedor web: o site está defasado,

os conteúdos não são publicados no prazo, não há

divulgação e não há relação entre suas ações on e off-

line. Diante disso, podemos dizer que os custos mínimos

para se garantir um bom projeto web, seja sites,

campanhas, ferramentas, marketing digital etc., devem

ser suficientes para bancar uma equipe formada por,

no mínimo, diretor de projeto/planejamento, diretor

de arte, designer, tráfego, produtor de HTML, custos

indiretos, impostos e uma margem de lucro de, pelo

menos, 10 a 20%", descreve Fernanda.

Nunca subestime um projeto!

Conhecer os erros mais comuns cometidos em uma

determinada tarefa é um dos melhores aprendizados

para evitarmos os caminhos que representem prejuízos

certos na realização de um trabalho. Assim, a dica é nunca

subestimar a complexidade de um projeto quando você

for estipular os custos envolvidos para a sua produção.

"Cuidado com a falta de entendimento do projeto,

da real complexidade, tanto do cliente como da agência,

ou seja, falta de um briefing bem detalhado e aceito

pelos dois lados. Não considerar problemas durante

o desenvolvimento... A palavra estimativa já diz que

o projeto pode levar X horas, mas isso pode ser para

mais ou para menos. Em todo desenvolvimento,

enfrentamos os mais diversos problemas que podem

atrasá-lo e a responsabilidade de prevê-los, contorná-

los, é de quem estima. Falta de determinação de

margem de segurança, incluindo para as fases de

testes e ajustes. Estudos dizem que um projeto pode

ser atrasado de 30% a 400%, por problemas de

gerenciamento e estimativas erradas: o analista não

entendeu o que cliente queria, o vendedor vendeu o

que a empresa não fazia, dentre vários outros fatores",

alerta Valdiney.

Outro erro imperdoável, segundo Diego, é

formatar preços de cabeça ou através do famoso

chute. "Estimar corretamente o número de horas para

cada atividade, além dos custos envolvidos do projeto

(licenças, terceiros etc.), é uma questão de prática.

Por mais que você erre, cada vez que faz, aprende e

melhora. Não fazer que é o erro".

Como calcular o valor de manutenção?

Muitos profissionais ainda encontram dificuldades

na hora de determinar o valor para manutenção mensal

de um projeto web. Para quem busca parâmetros para a

definição do preço deste tipo de serviço, Diego indica a

utilização de pacotes, conhecidos como Plano de Horas.

"É feito um levantamento de qual vai ser a

demanda mensal do cliente nos primeiros três, seis

ou 12 meses, para ver qual o plano que se encaixa a

cada necessidade. Exemplos: 10h, 20h, 30h ou 40h

mensais. Contabilizar os serviços de assessoria e

manutenção é importante também. Se um cliente vai

atualizar o site, registrar o valor das horas para saber

se está consumindo a menos e sugerir mais ações,

ou se já consumiu as horas daquele mês e precisa

aprovar orçamento de atividade extra. Enviamos,



junto ao relatório de resultados do projeto, o

demonstrativo de horas gasta mês a mês. O processo

de implementação exige muita disciplina, porém

não vemos outra saída. Depois do cliente educado,

funciona, que é o mais importante."

Outro caminho é definir que tipos de serviços

deverão ser realizados neste processo. "Vamos tomar

como exemplo a manutenção de um site institucional.

Para orçá-lo, é preciso saber: Quantas vezes a home

será atualizada por semana? E as internas? Que

elementos serão atualizados: textos, fotos e ilustrações?

A agência que fará a manutenção é a mesma que

desenvolveu o site? A agência tem autonomia para

publicar diretamente as atualizações? O site é dinâmico

ou estático? Podemos fazer SEO? É Flash ou HTML?

Qual o prazo do contrato de manutenção? As respostas

a essas perguntas vão ajudar a construir o preço ideal. O

difícil é calcular o preço de manutenção de projetos que

não foram desenvolvidos pela própria agência. Caixa de

Pandora é pouco para as surpresas que podem aparecer

no meio do caminho", orienta Fernanda.

O mercado já paga um preço justo?

A profissionalização é uma exigência que deve ser

assumida tanto por parte de quem deseja oferecer os

seus produtos e serviços no mercado, através de uma

produção qualificada e a cobrança de preços justos,

como por quem exige os mais altos níveis de qualidade,

pagando o devido valor por eles.

Como vimos na introdução desta reportagem,

estudos apontam um aumento gradual nas verbas

destinadas pelas empresas para o segmento de internet.

Pensando nisso, podemos dizer que o mercado já paga

um preço justo pelos serviços prestados pelas agências

digitais e profissionais freelancers?

"Depende bastante do mercado que estamos

falando. Mas, referindo-me a São Paulo, acho que os

clientes que decidem investir no meio já pagam

de forma correta os serviços prestados. Por mais

que pese a carga de impostos e o custo para rodar

as agências, precisamos admitir que o custo de se

realizar serviços destinados ao marketing on-line é

efetivamente alto. Pense em quanto você paga para

o seu mecânico para consertar o seu carro e quanto

custa fazer um pequeno site ou mesmo um banner. O

trabalho para a internet custa caro", analisa Michel.

Já quem trabalha no segmento de pequenas

e médias empresas, como relata Diego, acredita

que ainda é preciso evoluir nesta questão. "Só

vamos conseguir conquistar o preço justo quando

os nossos clientes passarem a entender melhor o

que estão comprando. Muitas vezes, o projeto é

orçado da forma correta, com horas adicionais para

eventuais problemas e mesmo assim não garante

a lucratividade do mesrno. O trabalho de construir

uma loja, escritório, portfólio on-line, interativo e

funcionando 24 horas, sem tempo para descanso, é

bastante intenso e pode superar facilmente as horas

planejadas para determinado projeto".

Para André, o que sempre atrapalhou e

atrapalhará a percepção geral de preços neste

segmento é o valor extremamente baixo que algumas

agências praticam. "É bem verdade que elas acabam

atendendo a um nicho diferente, disposto a ter

'menos por menos'. Ou seja, pior qualidade por

menores preços. Essa característica não é exclusiva

dos serviços de internet. Podemos ver o mesmo

cenário em praticamente tudo. De roupas a passagens

aéreas. Neste caso, a escolha mais inteligente que um

cliente pode fazer é contratar o serviço ou produto,

de acordo com as suas expectativas. Assim, ele não

sai frustrado com a qualidade do que recebeu e

nem com a sensação de que pagou caro, apesar da

excelência do que contratou".



Modelo para cálculo de estimativa de custos

Para quem procura uma ferramenta para calcular as estimativas de custos de um projeto web, uma boa pedida é

acessar o site da Revista Webdesign (www.revistawebdesign.com.br) e baixar gratuitamente, na seção "Downloads",

uma planilha de Excel (de quatro páginas), com um exemplo fictício criado exclusivamente para a Revista, por André

Lima, diretor de operações da Infobase Netpartner (www.infobase.com.br). Para utilizá-la da maneira mais adequada,

o especialista explica de que forma funciona esta sistemática. Confira abaixo as instruções de uso:

- "Na Etapa 1, montamos uma WBS, acrônimo de Work Breakdown Structure. Em português, é comum

encontrar o termo sendo usado como Estrutura Analítica de Projetos (EAP). Nela, listamos as etapas e as

atividades que irão compor o projeto. Na prática, uma WBS é uma decomposição em partes manejáveis

do trabalho, que precisa ser realizado para completar um projeto. Ela é uma estrutura hierárquica onde

se listam as grandes atividades e abaixo delas as atividades de menor nível que as compõem. Quando se

monta uma WBS, pretende-se ter uma visão geral do projeto e, em uma análise, busca-se identificar seus

elementos terminais. Ou seja, aqueles que vão realmente ser executados. Para ilustrar, podemos usar o

exemplo: 'Site - Design - Criação da Home'. O 'Site' é o projeto; 'Design' é uma tarefa que agrupa todas as

atividades de criação de interfaces; e 'Criação da Home' é a atividade de elaborar o arquivo da home. Ela é

a atividade realmente executada."

- "Na Etapa 2, estimamos prazos e definimos os recursos que serão responsáveis pela execução de cada

atividade. Em seguida, com o custo hora de cada recurso multiplicado pelo tempo de dedicação do mesmo

em cada atividade, podemos chegar ao custo estimado individual de todas as fases para execução do projeto.

Somando esses valores, temos o custo total estimado com recursos humanos."

- "Na próxima etapa, lista-se o custo de Aquisições. Ou seja, tudo que você vai precisar comprar para

executar o projeto. Aqui entram recursos externos, como tratamento de som e vídeo, licenças de software,

equipamentos etc. Depois, vêm os custos operacionais e contábeis. Com tudo somado, você chega ao

custo total estimado para o projeto. Como é um custo estimado e os escopos normalmente sofrem alguma

modificação, a fim de evitar renegociações de preço com o cliente sempre que ele pedir alguma coisa um

pouco diferente do previsto, é de praxe multiplicar esse valor por um fator (normalmente 20% ou 1,2) para

incluir a margem de mudanças no custo."

- "Para chegar no preço final, é preciso somar ainda a margem de lucro que se deseja obter e considerar os

impostos, que variam entre 12% e 20%, dependendo da faixa de faturamento da empresa, do local onde ela

se encontra e da natureza do serviço que ela presta, conforme descrito no contrato social."

- "Quem quiser saber mais informações sobre WBS, recomendo a leitura de dois livros:

> Effective Work Breakdown Structures
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