
[TEMPO_11: OTEMPO-CARRO_CIA-1_MATERIAL <EMPREGO1503> [CARRO_CIA -12 ] ... 15/03/15]         Author:ANABRAGA   Date:16/03/15   Time:13:10

t
2101.3880
Anuncie em
O TEMPO

Balanço

é o número estimado de
freelancers em todo o país

éocrescimento domercado de
freelasnosúltimos cincoanos

¬ ANA PAULA BRAGA

¬O país está abarrotado de
trabalhadores autônomos e
independentes. De acordo
comumestudo realizadope-
la startup mineira Trakto-
Pro, criadora de um aplicati-
vo que calcula valoresdetra-
balhos no mercado e prepa-
ra orçamentos comerciais
customizados, existem cer-
ca de 10 milhões de traba-
lhadores freelancers em to-
doo país. Em relaçãoa gêne-
ros,os resultados dolevanta-
mento – que ouviu 9.000
profissionais – são bem equi-
librados, com 52% de ho-
mens e 48% de mulheres. O
foco da pesquisa são profis-
sões ditas criativas ou não
braçais, de áreas como mo-
da, arquitetura, design, co-
municação e marketing.

A designer e publicitária
Carol Smocowisk, 28, atua
exclusivamente como free-
lancer em Belo Horizonte
há cerca de três anos, produ-
zindo trabalhos variados co-
moilustrações, anúncios im-
pressos e digitais e logomar-
cas, dentre outros. Ela conta
que escolheu seguir uma li-
nha mais independente de
emprego por estar cansada
do ritmo de trabalho exigi-
do pelas agências de publici-
dade em que atuou.

“Geralmente cumprimos
jornadas de trabalho muito
longas, não há hora extra, os
prazos são bastante curtos e
via muita falta de planeja-
mento. Quando saí da últi-
ma agência em que traba-
lhei, em 2012, ainda preten-
dia buscar outro emprego fi-
xo, mas apareceu um cliente
grande que me garantiria
praticamente a renda que ti-
nha na agência, aí peguei o
primeiro freela, depois desse
maisume outro...Agora não
penso mais em trabalhar em
agências”, afirma Carol.

A vida como freelancer
deuàelaumanovaoportuni-
dade de trabalhar e até mes-
mo encarar mais uma gra-
duação para enriquecer ain-
da mais seu currículo profis-
sional. “Percebi que traba-
lhando por conta própria
conseguiria obter a mesma

renda,ouganharatémais.Te-
nhototalflexibilidadedehorá-
rio, consigo encaixar compro-
missos pessoais em horários
comerciais, pois posso com-
pensar trabalhando a noite ou
aos finais de semana. Posso
trabalhar praticamente de
qualquer lugar e, além disso,
consigo passar mais tempo
com a minha família”, diz.

SOB CONTROLE. Embora traba-
lhar de forma mais autôno-
ma tenha lá suas vantagens,
esse perfilde carreira está sus-
cetível, assim como os outros
empregos, a uma maior vul-
nerabilidade econômica. “As
pessoas tendem a achar que
se você está em casa é porque
está desocupado. Há clientes
quenão nos levam muito a sé-
rio,por não termos umaagên-
cia, e, claro, alguns dão um
pouco de trabalho na hora de
pagar. É preciso aprender a
controlar o dinheiro, pois há
meses em que se recebe mais
e outros, menos. Acredito
que esse é o principal motivo
de muitos não aguentarem a
vida de freela, pois não há se-
gurança financeira”, pontua.

Além de manter seu por-
tfólio online sempre atualiza-
do para captar novos clientes,
Carol Smocowisk diz que não
restringe o tipo de trabalho
que pega. “Um freela puxa o
outro. Apesar de haver épo-
cas em que o mercado parece
estar mais parado, até hoje
não me faltou trabalho de in-
dicações de amigos, clientes
que indicaram novos clien-
tes, família e por aí vai”.

Profissão

EMPREGO

10 milhões

50%

4Acesse www.profissaofreelancer.com.br e leia artigos sobre o mercado de freelas

Autonomia. A designer e publicitária Carol Smocowisk trabalha exclusivamente com freelas há três anos e aprendeu a controlar seu orçamento
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Pesquisa aponta que profissionais que usam a criatividade como matéria-prima são os mais demandados

ARQUIVO PESSOAL

CARREIRA

FREELANCER.COM/ DIVULGAÇÃO

Freelancer: empreendedor
por oportunidade e vontade

Para Sebastián, profissão exige planejamento e auto-motivação

Cumprirprazo
eterqualidade
sãoessenciais

Indicações de sites para fazer freelas

¬ Quatro pilares são impor-
tantes para quem deseja
atuar como um profissional
freelancer no mercado de tra-
balho, de acordo com o dire-
torregionalparaAméricaLati-
na do site freelancer.com Se-
bastián Siseles.

“Primeiro é determinar a
sua área de interesse e focar
naquilo que possui experiên-
cia ou paixão. Segundo é su-
perar os concorrentes, cum-
prir prazos, ter qualidade no
trabalho,organizaçãoeinova-
ção. Terceiro é selecionar
bem as ofertas de trabalho e
não ter medo de dizer não a
projetos questionáveis. Por
último, valorizar seu tempo e
aqualidadedotrabalho.É im-
portantepesquisarpreçospa-
ra evitar receber menos por
um trabalho realizado”, diz.

0 GetNinjas.com. Um site
para anunciar trabalhos
diversificados. O prestador de
serviços ganha uma página
pessoal com as descrições,
fotos e avaliações do trabalho,
que pode ser encontrada por
buscadores de internet.

0 Logovia.com.br. Uma
página voltada para criação
de produtos gráficos como
logotipos, cartões, folders etc.
O site funciona com o sistema
de concorrência criativa,
permitindo que mais de um
profissional realize o
trabalho, e quem escolhe o
vencedor é o cliente.

0 99designs.com.br.
Voltada exclusivamente para
designers, a plataforma é
destinada à contratação de
profissionais para realização
de trabalhos de design. O
site também funciona como

um sistema de concorrência
criativa, e a vantagem é que
ele oferece uma área
restrita para trabalhar com
clientes já conhecidos.

0 Freelancer.com. Um dos
maiores classificados online
para encontrar trabalhos,
presente em mais de 248
países e regiões. São cerca de
13 milhões de usuários
cadastrados, dos quais 20%
empregadores, com cerca de
270 mil ofertas de trabalho.

0 Elance.com e
ODesk.com. Recentemente,
os dois sites se uniram.
Juntos, eles listam 2
milhões de empresas que
buscam mais de 2.500
habilidades. Criar o perfil é
bem prático, pois ele
permite a importação de
dados de outros locais
como Facebook e LinkedIn.
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