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Freelancing – A Maneira
Século 21

 

de Ganhar a Vida
 
 
 
Quando você pensa em freelancing, qual é a primeira coisa
que vem a sua mente? Você provavelmente pensa em
escritores, romancistas ou jornalistas logo de cara.

 
 
Isto se deve ao fato de que por séculos, o único trabalho que
você podia conseguir como freelancer tinha a ver com a sua
habilidade na escrita.

 
 
Mas não estamos presos nos anos 1900 - Não, agora é o século
21, uma época que aprecia os freelancers em centenas de tipos
de trabalho.

 
 
Claro, você provavelmente já ouviu falar de fotógrafos
freelancers, pode até mesmo conhecer um ou dois, mas e
quanto aos designers de software, pesquisadores científicos ou
especialistas em faturamento médico freelancers?

 
 
Algumas áreas de trabalho tiveram recentemente um enorme
acréscimo de autônomos, pois cada vez mais e mais pessoas
estão percebendo que podem fazer muito mais dinheiro
trabalhando para si mesmas do que sob as asas do antigo
empregador.



 
 
E então, parece bom demais, não é? Você trabalha num setor por
alguns anos, ganha um montão de experiência prática e aí
gradualmente faz a mudança do "nove às cinco" para se tornar
seu próprio chefe como freelancer.

 
 
Mas é tão fácil quanto parece se tornar um freelancer e ganhar a
vida assim?

 
 

Temos que manter em mente que existem muitos freelancers por
aí que só trabalham meio período.

 
 
Não porque estão fazendo uma montanha de dinheiro
trabalhando poucos dias na semana, mas sim porque eles têm
dificuldades em achar trabalhos de forma estável e precisam de
uma carreira mais sólida para garantir que não vão acabar
quebrando.

 
 
Entretanto, um cenário como este não precisa acontecer com
você se estiver disposto a fazer o que for necessário para se
tornar um freelancer. Sua troca de carreira pode não acontecer da
noite para o dia - mas eventualmente você se tornará bem
sucedido no que faz.

 
 
Isto é uma garantia.

 
 
O primeiro passo para fazer o pulo do escritório para o
freelance é decidir se tem ou não o que é preciso para se
tornar um freelancer

 
 



Todos nós queremos ser nossos próprios chefes, mas nem todos
nós temos a garra e a dedicação que é necessária para ser bem
sucedido sem o olhar vigilante de nossos supervisores.

 
 
Infelizmente, não temos.

 
 
Portanto, tem que realmente sentar e refletir sobre o que
fará você especial no mundo dos freelancers.

 
 
Você tem alguma habilidade boa o suficiente para te destacar do
mar de pessoas procurando o mesmo trabalho que você?

 
 
Você tem as habilidades de gestão de tempo necessárias para
rodar suas operações e cumprir todos os prazos de entrega
impostos por seus clientes?

 
 

Se você tiver o mínimo de dúvidas em sua mente sobre
freelancing, então provavelmente existem opções de carreira
melhores para você no longo prazo.

 
 
Então, considerando que está disposto entrar no negócio de
freelancing com os dois pés, precisa começar devagar antes de
começar a juntar a grana boa.

 
 
Não largue o seu emprego ainda! Ao invés disso, você precisa
começar a caçar por trabalhos freelance da sua especialização
pela internet e ver o que consegue achar.

 
 
Algumas habilidades, como a de escrever bem ou de fazer
design de software são altamente vendáveis e você não deve ter



muita dificuldade em achar a "mina de ouro" dos trabalhos.
 
 
Por outro lado, se você só é bom em atividades que não são
muito populares, terá muito mais dificuldade em executar sua
operação de freelances.

 
 
Atualmente, as áreas mais populares de freelancing incluem:
escrita, edição, fotografia, design gráfico e de web, design de
software, arquitetura e redação.

 
 
Quando tiver escolhido a sua área de atuação, chegará a hora de
achar seus primeiros clientes. O que quer que faça, não comece
caçando clientes que possam gerar conflitos de interesse com o
seu trabalho atual.

 
 
Existem todos os tipos de lei contra essas práticas, e isto pode
te colocar em sérios problemas.

 
 
Ao invés disso, vá para o seu mecanismo de busca favorito e
pesquise por fóruns e banco de dados especialmente criados
para a sua área de freelancing.

 
 
 

Existem milhares de lugares para você visitar, então dentro de
uma hora, mais ou menos, você terá pelo menos dez ou quinze
lugares na internet onde pode achar trabalho como freelancer.

 
 
Quando tiver um tempo livre, tudo o que deve fazer é pesquisar
em cada um destes sites por trabalhos freelance que lhe
agradam.

 



 
Mas fique sabendo, no começo você provavelmente terá que
pegar alguns trabalhos que pagam bem mal. O que é ok, visto que
estes trabalhos te ajudarão a ganhar experiência.

 
 
Experiência em administrar o tempo, ritmo de trabalho, e até
mesmo te ajudar a aprender a usar o computador e a internet
para achar as respostas de quaisquer perguntas que podem
surgir durante o trabalho para um cliente.

 
 
Os trabalhos mal pagos provavelmente vão durar por um tempo,
e até que tenha montado um grande portfólio de clientes
satisfeitos, terá que competir com os outros freelancers na base
do "quem cobra menos".

 
 
Porém, gradualmente, começará evoluir para trabalhos que
pagam mais e mais até perceber uma hora que praticamente
dobrou o seu faturamento apenas com freelancing.

 
 
Neste ponto você, já deve se sentir confiante para começar a
reduzir o número de horas do seu emprego atual para meio
período, ou mesmo se demitir e focar em fazer suas fortunas
através do freelancing.
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