
A visão do designer 
Coloque o preço certo no seu trabalho 
Jacob Cass, fundador da Just Creative Design, aborda a 
questão espinhosa de quanto cobrar do seu cliente 

escolhido. Mas, pessoalmente, 
recomendo cobrar por projeto, 
porque mostra que você dará 
resultados e não apenas um certo 
número de horas. 

CA: Como é possível saber se 
o preço cobrado é justo para 
os padrões do mercado? 
JC: Pergunte aos amigos da área e 
faça uma pesquisa. Quanto as 
pessoas do mercado cobram e pelo 
quê? Se tiver esses valores, fica 
mais fácil saber quanto cobrar e 
também como se posicionar no 
mercado. 

CA: Como um designer deve 
se proteger em relação aos 
direitos autorais? 
JC: Como alguém que, com 
frequência, notifica infrações de 
direitos autorais, digo que existe 
um grande esforço em resolver 
esses problemas. Você deve se 
preocupar com isso, mas não deixe 
a questão atrapalhar. 

CA: Qual procedimento você 
recomenda para o designer na 
hora de checar o contrato? 
JC: Ler qualquer coisa que seja 
para assinar, no mínimo, uma ou 
duas vezes. Agora, se é um 
trabalho complexo, então talvez 
seja preciso ter alguém para 
auxiliá-lo. 

CA: Um designer pode mudar o 
valor cobrado no início? 
JC: Se o projeto fugiu do orçamento 
previsto, sim, você deve cobrar. 

Jacob Cass é fundador da Just 
Creative Design, agência de Nova 
York (EUA) especializada em 
branding, design corporativo e 
logos. Jacob é conhecido pelo blog 
popular que discute práticas 
corporativas, técnicas, dicas, 
artigos e pesquisas sobre design 
de impressos, logo, web, branding, 
tipografia e publicidade, www. 
justcreativedesign.com 

Computer Arts: Como os 
designers devem calcular o valor 
de sua hora de trabalho? 
Jacob Cass: Existem diversos 
fatores para saber o quanto você 
vale. É preciso analisar o quanto 
suas habilidades e sua experiência 
valem, a quantidade de trabalho 
do momento e se você quer aquele 
trabalho. Pense também em 
quanto tempo o projeto demanda. 

CA: Quais os prós e os contras 
entre preço fixo versus hora 
trabalhada? 
JC: Cobrar por hora trabalhada 
tem seus benefícios, e sempre é 
possível ser flexível no método 
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