
Portal ajuda a equilibrar a 
vida pessoal e profissional 
Australiano Freelancer.com chegou ao país em novembro com a meta de ter 100 mil usuários até o fim do ano 

trabalham com o desenvolvi-
mento de websites e softwares. 
O que não quer dizer que o geó-
logo, o astrofísico ou o enge-
nheiro aeronáutico não encon-
trarão oportunidades no portal. 

"Os que mais utilizam o Free-
lancer.com são os vinculados às 
novas tecnologias", atesta Sise-
les. "É uma questão de conheci-
mento, aceitação e comprova-
ção de que pelo portal você po-
de ter resultados econômicos 
iguais ou melhores do que em 
um trabalho tradicional". • 

com no Brasil foi muito melhor 
do que esperávamos. A gente 
imaginava que estaria agora 
com 20 mil usuários", diz o exe-
cutivo, que não descarta a con-
tratação de um country mana-
ger exclusivo para o país, deci-
são que deve ser tomada no se-
gundo semestre. 

Por estar imerso no universo 
digital, os primeiros a chegar ao 
portal, e consequentemente, 
mais numerosos, são os "freelas 
geeks", com um grande leque 
de oportunidades para os que 

A tendência, em todos os ca-
sos, é de que os empregadores 
sigam prevalecendo sobre a ba-
se dos frilas - dos sete milhões, 
de 157o a 2 0 7 o correspondem a 
empregadores. 

Siseles ressalta, no entanto, 
que essa divisão não tem como 
ser feita com precisão, uma 
vez que alguns freelancers que 
conseguem trabalho pelo por-
tal acabam contratando outros 
freelancers para auxiliar em 
suas funções. 

"A aceitação do Freelancer. 

portal entrar no Uruguai e no 
Peru em meados de abril, e na 
Colômbia até julho. 

O country manager acredita 
que, em seu país de origem, ain-
da que não na mesma velocida-
de que no Brasil, o Freelancer. 
com alcance a marca dos 100 
mil usuários. 

Já no caso dos três países lati-
no-americanos que ainda entra-
rão na rota do portal, a expecta-
tiva é que, passados 12 meses, 
os usuários rodem em uma fai-
xa entre 15 mil e 30 mil. 

Após boa receptividade, portal 
tem planos de expansão para 
outros três países da região 

Na Argentina, o Freelancer.com 
chegou um pouco antes que no 
Brasil, em setembro último, 
mas a base dos hermanos está 
inferior à nossa, na faixa dos 27 
mil usuários. "O Brasil está mun-
dialmente visado por causa dos 
grandes eventos esportivos", 
pontua Siseles. 

Também presente no Chile e 
no México, está nos planos do 
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A rotina massacrante de nove 
horas diárias de labuta, e mais o 
tempo gasto para ir e voltar do 
local de trabalho, que em mui-
tos casos equivale a alguns pa-
res de horas, esgota qualquer 
trabalhador, o que acaba por 
nos distanciar de momentos e 
pessoas com quem realmente 
gostaríamos de estar ao lado. 

Na outra ponta dessa histó-
ria, existem ao redor de todo o 
globo inúmeros e incontáveis 
casos de pequenas e médias em-
presas, de empreendedores, 
que em virtude de seu tama-
nho, necessitam de serviços di-
minutos, porém essenciais para 
o andamento do seu negócio. 

De olho nesses dois públicos, 
em 2 0 0 4 , foi fundado na Austrá-
lia o portal Freelancer.com, que 
hoje conta com cerca de 7,1 mi-
lhões de usuários, espalhados 
por 4,3 milhões de projetos -
universo esse que movimenta 
aproximadamente US$ 1 bilhão. 

Se em países de primeiro 
mundo, que contam com servi-
ços de transporte público algu-
mas vezes superiores aos que 
acabamos por nos acostumar, 
foi boa a receptividade do públi-
co ao Freelancer.com, é natural 
pensar o sucesso do serviço en-
tre os emergentes. 

Não por acaso que, em novem-
bro último, desembarcou em ter-
ras tupiniquins o Freelancer. 
com, que já tem mais de 32 mil 
usuários brasileiros em seu banco 

de dados, dos quais 3,9 mil são 
empregadores. 

No entanto, essa quantia não 
foi alcançada somente de no-
vembro para cá. Isso porque, 
embora não tivesse o foco espe-
cificamente no Brasil, o portal 
de origem australiana contava 
com 12 mil brasileiros cadastra-
dos antes mesmo de chegar ao 
país, com 14 mil projetos publi-
cados por empresas daqui. 

A intenção é que, até dezem-
bro, sejam 100 mil os usuários bra-
sileiros, que adicionem mais 10 
mil projetos no período. 

"O Freelancer.com é uma fer-
ramenta de poder para que as 
pessoas façam seu próprio desti-
no, e não dependam de um che-
fe ou uma companhia para se-
rem exitosas", diz Sebastián Si-
seles, argentino contratado pe-
lo portal para atuar como coun-
try manager na América Latina. 
"É uma ferramenta que permite 
equilibrar a vida pessoal com a 
vida profissional". 

O cadastro dos projetos por 
parte das companhias é gratuito, 
assim como a busca do trabalha-
dor em busca de frilas. O portal 
entra quando o acordo entre as 
partes é sacramentado, e fica 
com 10% do valor pago. 

Nos moldes do Mercado Li-
vre, os empregadores podem 
avaliar o serviço prestado, de 
forma a construir uma reputa-
ção que poderá ser consultada 
pelos próximos empregadores 
em busca de freelancers. 

Para aquele ^usuário habitual 
do Freelancer.com, o "pre-

mium", que consegue diversas 
oportunidades de trabalho, o 
portal oferece a opção de paga-
mento de US$ 50,00 mensais, 
sem a retenção de percentual 
do valor pago. 

"Meu conselho é que só pa-
guem os usuários habituados a 
utilizar a plataforma, que este-
jam mesmo ganhando dinheiro 
através do portal. No início com-
pensa fazer tudo gratuitamen-
te", fala Siseles. 

O Brasil hoje ocupa a sétima 
posição no ranking dos países 
com mais trabalhos outorgados 
através do portal, com 2 ,257o -
os Estados Unidos lideram, com 
44%, e 855 mil usuários. 

Ainda assim, esse baixo percen-
tual, que só tende a crescer, cor-
respondeu a US$ 1 milhão em ne-
gócios efetuados, destaca o coun-
try manter, que acredita que o 
país caminha para galgar posições 
no ranking nos próximos anos. • 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 mar. 2013, Inovação & Empreendedorismo,  p. 12.




