


individuais. Contudo, a transição não está sendo fácil. "Sem disciplina, as coisas
podem sair do controle e você acabará tendo que virar madrugadas para entregar um
projeto. "E no dia seguinte começará tudo de novo", conta.

Gavin Strange, designer online sênior do estúdio de animação Aardman, foi
na direção oposta. Depois de gastar quatro anos construindo a sua marca como
freelancer, a JamFactory, ele agora tem um emprego integral em um estúdio. "Minha
única preocupação é que tudo pelo qual tinha trabalhado duro fosse jogado fora",
admite Gavin. "Mas eu estava errado. O único lado ruim é a falta de tempo, o maior
inimigo de quem faz freelances e tem um emprego fixo. Trabalhar até as tantas da

madrugada e chegar exausto no trabalho no dia seguinte não
está certo - afinal, eles são as pessoas que o pagam para ser
criativo. Se você não consegue criar porque já queimou todos
os neurônios, não passará uma boa impressão a seus
empregadores", alerta Gavin.

Alguns ilustradores são freelancers por obrigação,
e não opção. É o caso de Lucas Leite, que, estudando e com um
emprego fora do mercado criativo, não viu outra saída a não ser
trabalhar como freelancer para perseguir a carreira dos
sonhos. "Não podia largar o emprego na época, mas também
não poderia deixar de lado o que eu realmente gostava e fazia
melhor", justifica.

Para Lucas, o site Camiseteria.com - que
comercializa camisetas com estampas enviadas por designers
e ilustradores -, foi o que abriu seus olhos para a área criativa.
"Não pense que minhas estampas foram aceitas logo de cara.
Passei um bom tempo recebendo críticas, algumas
construtivas, outras nem tanto. Foi uma fase boa e ao mesmo
tempo ruim, com altos e baixos, mas não desisti."





Para o ilustrador, a principal vantagem de divulgar o seu trabalho em lojas
de camisetas está no fato de muitos clientes considerarem esse tipo de projeto um
bom portfólio."Além disso, se você não desanima com as críticas e busca melhorar
cada vez mais estudando as opiniões das pessoas, os trabalhos de outros artistas e
buscando outras técnicas para agradar o público que vota pelas estampas, isso só
acrescenta coisas boas ao seu trabalho", acredita. Entretanto, Lucas avisa que essa é
uma fonte de renda um tanto quanto incerta, já que depende da aceitação da
estampa pelos visitantes. "Alguns sites pagam bem, outros não. Existem pessoas que
vivem praticamente só disso, mas prefiro levar esse tipo de trabalho somente como
complemento de renda. O mais legal de tudo não é o dinheiro gerado, mas ver as
pessoas vestindo um trabalho seu. É super gratificante."

Melhore o seu currículo
Desenvolver uma série de trabalhos pessoais dá ao designer
mais opções para adaptar trabalhos a outras mídias, como
camisetas, impressos ou mesmo mídias digitais. "Além de fazer
estampas para camisetas, também criei um zine, chamado
Doodling for DoodlingSake, que compila várias ilustrações que
fiz desde o começo do ano", conta Jeffrey Bowman. "É bacana
usar o seu trabalho em produtos que você mesmo criou.
Mantenho sempre alguns projetos em mãos para reutilizar,
principalmente texturas. Isso economiza tempo e também
ajuda a construir uma estética única nos trabalhos."

Quem não acha a vida de freelancer atraente ou já
está saturado de criar estampas de camisetas pode ousar um
pouco mais, como fizeram Bruno Warchavskye Diogo

Magalhães, formados em desenho industrial. Depois de criar
uma série de produtos para uso próprio, a dupla percebeu que
poderia ter uma boa fonte de renda abrindo a própria loja
virtual, chamada Meninos. "Nunca tivemos emprego de
carteira assinada. Sempre fomos empreendedores e
trabalhamos por contra própria, atendendo a clientes diretos,
agências e diretores de arte", conta Bruno.

Atualmente, além de vender objetos de design na
loja virtual, a dupla também atua como estúdio
multidisciplinar e acaba de lançar o primeiro concurso cultural,
de criação de capas para sketchbooks que serão vendidos na
própria loja. "O concurso é uma grande oportunidade para
designers, ilustradores e artistas plásticos divulgarem seus
trabalhos de forma ampla e simples, avaliando a resposta aos
seus trabalhos, já que outros designers participantes e todos
os nossos clientes poderão votar nas artes que serão enviadas
ao site", explica Bruno, acrescentando que a Meninos pagará
R$ 500 ao autor de cada estampa aprovada.

Hoje, trabalho pessoal deixou de ser considerado
projeto experimental ou sinônimo de grana zero, tornando-se
uma das melhores formas de autopromoção do mercado
criativo. Só fica parado quem quer.

Text Box
CARSON, Nick; FOLCO, Nathalie. Seja mais comercial. Computer arts Brasil, São Paulo, ano 23, n. 27, p. 52-56, nov. 2009.




