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projetos fantásticos e conheci pessoas ótimas." Mesmo 
assim, decidiu largar o emprego devido a uma mudança brusca 
no estilo do estúdio, que não o agradou. 

Para Tony, a escolha entre agência e freelance 
depende do que o designer deseja ser e de suas metas 
profissionais de curto e longo prazo."Para os indecisos, é 
sempre bom entrar em uma agência ou estúdio, já que, de uma 
forma ou de outra, isso irá colaborar no seu desenvolvimento 
profissional."Já a longo termo, o designer acredita que, se a 
pessoa tem estilo próprio e precisa de tempo livre para fazer 
mais trabalhos pessoais, a melhor rota é, certamente, o 
trabalho como freelancer. 

Muitos profissionais passam por empresas que têm 
pouca ou nenhuma relação com a área antes de finalmente 
baixar a âncora. É o caso de Cleber Zerrenner, que decidiu ser 
publicitário quando tinha apenas 12 anos."Fiz cursos de 
ilustração ainda na adolescência e ensino técnico em 
Propaganda. Foi nessa época que comprei meu primeiro 
computador, instalei o CorelDRAW e virei o 'sobrinho'que faz 
sites", revela. Desde aquela época, Cleber se intitula como um 
"autodidata curioso". 

Hoje diretor de arte, Cleber trabalhou em gráficas, 
fez folhetos de padaria, revelou fotolitos, trabalhou em agência 
pequena, agência grande, fez freelances, ilustrou, animou, 
criou layouts e [ufa!] até programou em php. Durante esse 
tempo, passou três períodos forçados e um proposital como 
freelancer, além de fazer freelas conciliados a um emprego fixo 
durante as horas vagas, madrugadas, finais de semana e 
feriados."Em 2006, decidi não continuar trabalhando fora da 
agência para ganhar dinheiro extra", conta. Hoje não tem mais 
vontade de trabalhar como freelancer, já que faz parte da 
equipe de criação da IDYTBWA. "Trabalhando em agência tenho 
mais estrutura e planejamento para realizar trabalhos 
melhores, com uma produção mais rica",justifica. 

Para Richard Robinson, o destino também tem um 
papel importante na definição da carreira de um profissional 
criativo. Depois de se formar, em 2001, entrou para a equipe da 
agência londrina Traff ic. Contudo, um encontro com o músico e 
designerTrevor Jackson o levou a desistir de seu posto para 
fazer freelances para a gravadora de Trevor, a Output. 
"Estava muito inseguro de deixar a segurança de meu 
em prego, que era integral", admite Richard. "Depois de três 

Computer Arts Brasil 





~^ meses, achei que tivesse cometido um erro. 0 trabalho era 
ótimo, mas. financeiramente era terrível." 

Depois de pensar duas vezes, Richard concluiu que 
a melhor alternativa era prospectar clientes, já que, até então, 
tinha somente uma fonte de renda. Deu certo. Tanto que, hoje, 
a ideia de voltar a ser um funcionário nem passa por sua 
cabeça. "Depois de ser meu próprio chefe por cinco anos, não 
sei se conseguiria obedecer ordens novamente." 

Um dia de trabalho típico de Richard é parecido com 
o de muitos funcionários de agências ou estúdios. "Começo a 
trabalhar às 10 horas. Checo meus e-mails e faço o que precisa 
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ser feito de mais urgente. Dependendo do dia, também tenho 
reuniões sobre novos projetos." Manter novos clientes na porta 
de entrada, mesmo quando já se está ocupado, é vital para um 
freelancer. Caso contrário, você vai finalizar um trabalho e 
perceber que não tem nada para fazer depois. 

Quem tem calafrios só de pensar em ficar parado 
pode seguir o caminho de Jeff Knowles, diretor de arte da 
Research Studios. Em seu tempo livre, Jeff aproveita para 
fazer alguns freelances e vê pontos positivos em ambas as 
opções de carreira. "Como freelancer, você tem muito mais 
contato com o projeto, mas precisa aprender a lidar com 

estagnação e períodos frenéticos de 
trabalho", explica. Já ser um 
funcionário permite o aprendizado de 
lições e experiências que só se 
adquirem em equipe."Você acaba 
entendendo como o negócio funciona, 
evolui bastante, principalmente em 
empresas de médio ou grande porte, e 
tem a oportunidade de trabalhar em 
projetos que nunca conseguiria se 
fosse freelancer", compara. 
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Meu trabalho: 
Diretor de arte de 
uma agência de 
publicidade 
"Meu dia a dia é intenso e bem diversif icado. Concilio as 
tarefas de escritório com reuniões para apresentar 
propostas ao cliente e também acompanho fi lmagens e 
sessões de fotografia. Isso faz o trabalho ficar mais 
prazeroso e menos cansativo. 

"A estrutura oferecida nas agências 
proporciona um trabalho mais focado em minha 
especialidade, pois não preciso ser atendimento, 
planejamento, redator e programador. É muito vantajoso 
trabalhar ao lado de profissionais 
dedicados, pois tenho com quem trocar 
conhecimentos e aprender. 

"Tenho amigos que não gostam 
de ser funcionários e outros que não gostam 
de trabalhar em casa. Cada profissional tem 
um processo de trabalho. Meu perfi l é 
tradicional: gosto de ter a rotina dos horários 
para o trabalho, mas também consigo 
aplicar essas regras corporativas em minha 
vida de freelancer. 

"Atualmente não faço nenhum 
trabalho extra, apenas projetos muito 
especiais, como estampas para o 
Camiseteria. Posso voltar a fazer freelas, 
mas não é um objetivo profissional." 
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-> 0 espelho e a balança na tomada de decisão 
Como muitos ilustradores, Austin Cowdall nunca foi 
assalariado. Mesmo se dizendo feliz como freelancer, ele 
assume que, como tudo na vida, esse tipo de trabalho também 
tem suas desvantagens:"0 nome delas é editor e diretor de 
arte, na maioria das vezes", provoca. "Muitos trabalhos que faço 
passam por chefes demais durante o processo. Isso muitas 
vezes complica e estraga o trabalho", reclama. 

Austin aluga um espaço comercial, mas a grande 
maioria dos freelancers f ica em suas casas e usa o escritório 
ou o próprio quarto como local de trabalho, o que elimina a 
perda de tempo no trajeto casa-trabalho-casa. Para muitos, é 
uma das maiores vantagens da carreira. "0 longo trajeto e o 
fato de muitas vezes ter de trabalhar até tarde prejudicam a 
minha vida social", revela o ex-freelancer Ben Atkins, que 
atualmente é designer júnior da agência londrina 

MadeThought. Mesmo perdendo parte de seu dia no ônibus, 
Ben encontra muitas vantagens em ser assalariado: 'Trabalhar 
com meus colegas me deixa muito mais produtivo do que a 
época em que trabalhava sozinho como freelancer. Sendo 
funcionário, estou exposto a mais oportunidades criativas e a 
abordagem de cada projeto é mais e mais abrangente." 

As equipes criativas que são formadas nas agências 
e estúdios são o que o designer de motion graphics Chris 
Moran mais valoriza para crescer profissionalmente. 
"Trabalhar em um estúdio é um ótimo jeito de aperfeiçoar suas 
habilidades técnicas, já que cada pessoa tem um método de 
trabalho diferente. Aprendo uma coisa nova todos os dias", 
afirma o designer do Neighbourhood."Além de tudo, é ótimo 
ouvir as ideias dos outros. Depois de ter várias opiniões sobre 
um projeto, é possível ver as coisas de uma perspectiva 
totalmente diferente." 
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O ritmo puxado das grandes agências - e de 
muitos estúdios - pode desmotivar designers que não 
podem contar apenas com freelas para pagar suas contas. 
Nesse caso, há sempre a opção oe jogar tudo para o alto e 
abrir o próprio negócio. Essa ideia deu certo com as irmãs 
Maira eYara Fukimoto e a colega de infância Stephannie 
Marihan, que hoje são sócias do estúdio MY.S. Depois de 
se formar no ensino médio, as garotas foram trabalhar em 
agêncas de publicidade, casting e com projeto de produto, 
mas sempre procuraram fazer freelas paralelos juntas. 

As três nunca tinham hora para sair de seus 
trabalhos, coisa que acontece com muitos profissionais 
assalariados do ramo criativo. "Falta tempo para tudo, é 
uma correria muito grande... E também não podíamos 
escolher o job que íamos executar", lembra Stephannie. 
Mesmo muito atraídas pela ideia de montar o próprio 
estúdio, foi difícil tomar a decisão definitiva de largar os 
empregos."Éramos muito novas e era muito incerto o que 
iríamos virar, o que exatamente faríamos, então, decidimos 
ir aos poucos", conta a sócia. Para abrir o MY.S, Yara foi a 
primeira a largar o emprego. Em seguida, Maíra e 
Stephannie trabalharam meio período no novo estúdio e 
meio período nas agências em que já estavam, sendo que 
a primeira sede do estúdio era um espaço do locai de 
trabalho de Stephannie. "Quando vimos que tudo ia bem, 
percebemos que era o momento de largar os empregos." 

Ter o próprio estúdio pode ser tão corrido 
quanto ser um assalariado, mas há a vantagem de o 
negócio estar em suas mãos. "Temos tot al controle do job que entra e quanto ele custa para ser executado. 
Crescemos por nós mesmas. É muito mais satisfatório", 
afirma Stephannie. 

Para as três, é essencial estudar muito bem a 
ideia antes de chutar o balde. 'Ter um trabalho na área 
para amadurecer é importante, tanto quanto fazer boas 
parcerias. É muito comum se juntar com algum amigo e a 
sociedade não dar certo", avisa a sócia. "Procure sempre 
fazer coisas diferentes para colocar em seu portfólio e 
tenha muita força de vontade e paciência", aconselha. 

Cleber Zerrenner, o diretor de arte que fez desde 
folhetos de padaria a programação, acredita que jovens 
designers devem arriscar, experimentar e coletar todo tipo 
de conhecimento que puderem."Até as más experiências 
trazem bons aprendizados. Só assim, você vai saber se 
gosta mais de ser freelancer, funcionário ou se quer abrir 
uma pousada..." 
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