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A coisa mais s imples que você 
necessi ta ter é um port fó l io on- l ine 
de fo rma s imples, fác i l de acessar e, 
lógico, bonito. É mais fáci l enviar um 
l ink com seus t raba lhos em um 
e-ma i l , do que f icar anexando um 
por um. 

Não seja aquelas pessoas irr i tantes 
que f i cam postando propagandas no 
Facebook. É bom se manter renovado 
para que sua imagem seja associada 
a novidades. Então, f ique ligado nas 
novidades, para que as pessoas se 
mantenham interessadas no que 
você cria. 

Na hora de negociar, coloque um valor 
um pouco acima do que você 
realmente cotou, mas mostre que é 
flexível e aceita negociações. Muitas 
vezes, perguntar qual o orçamento do 
cliente facil ita para não ficar muito 
fora do tri lho. 

Cultivar boas relações com os clientes 
fará com que eles sempre retornem a 
você e o indiquem a novos clientes. Por 
isso, seja sempre simpático - mesmo 
quando o mais desafiador é manter a 
calma. De vez em quando, ofereça 
descontos para novos projetos. 

Fique ligado em novas oportunidades 
que possam aparecer, amigos podem 
ajudar nesta hora. Contatos são 
sempre positivos, por isso ande nos 
círculos certos. 

Além do site, é possível pensar em 
outras formas de divulgar seus 
serviços.Tenha seu trabalho publicado 
em revistas, faça um livro-portfólio 
para enviar aos clientes, envie 
releases para blogs conhecidos e crie 
uma embalagem para postagem 
própria. A única coisa que vai l imitá-lo 
nesta hora é sua imaginação. 

Sempre deixe todos seus arquivos, 
documentos e contratos em ordem. 
Pague os impostos corretamente e 
tenha um contador que possa ajudá-lo 
com essas questões.Também é bom 
colocar no seguro algumas coisas, 
para não correr riscos. 
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9 Faça parcerias 
Se você acha que não tem capacidade 
para gerir negócios, talvez seja bom 
procurar um sócio. Mas a parceria não 
pode ser algo decidido aleatoriamente. 
Se for escolher um amigo ou parente, 
considere o quanto a relação de vocês 
pode ser afetada.Também é bom 
saber qual seu ponto fraco, para 
escolher alguém que possa ajudá-lo 
nessas questões. 

10 Respire fundo 
Não tenha medo e não evite tomar 
grandes decisões. Alguns problemas 
são inevitáveis, altos e baixos também. 
Perguntar a si mesmo se aquilo vale a 
pena, também pode ocorrer. Mas seja 
perseverante, ninguém chega ao topo 
desistindo das coisas difíceis. 
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Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 6, n. 63, p. 59-61, nov. 2012.




