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SEUS SERVIÇOS

O que quero dizer ao referir-me à profissionais independentes?

"Trata-se de alguém que trabalha de forma autônoma, liderando suas próprias atividades, gerando renda e que 
não, necessariamente, precisa de uma graduação em ensino superior. Em geral, no mundo inteiro somos 
chamados de trabalhadores “freelance”. Surge como uma alternativa de trabalho, quando você não encontra 
emprego ou não quer trabalhar em uma relação de dependência. Na nossa América Latina essa atividade é 
conhecida como autoemprego ou trabalho por conta própria, e somos quase 200 milhões de autônomos."  

De acordo com informações fornecidas pela plataforma Workana2 (a maior plataforma de busca e 
contratação de freelancers da América Latina), 32% dos freelancers trabalham em projetos relacionados 
à redação e conteúdos, 18% em TI e Programação, 14% nas áreas de engenharia e arquitetura, 13% nas 
áreas de marketing e vendas, 10 nas áreas de design e multimídia, 8% nas áreas de Finanças e Negócios, 
e os  5% restantes nas áreas de assessoria jurídico e administrativa.

Jesús Malo acredita que esta crise levou o comércio global a níveis de vendas praticamente nulos, 
causando o fechamento de escritórios e lojas e paralisando parte da produção. O mesmo aconteceu com 
os Freelancers, embora muitos trabalhem em regime de “home office”, a demanda por seus serviços foi 
consideravelmente reduzida.

Além disso, muitos desses trabalhadores autônomos não fazem parte dos pacotes de benefícios ou não 
são elegíveis para empréstimos de longo prazo, bônus ou benefícios de seguros. No entanto, precisam 
continuar pagando por seus serviços básicos e responsabilidades fiscais.

O próprio Jesús Malo precisou inovar para manter-se ativo e, apesar de implementar ideias inovadoras, a 
situação atual fez com que suas receitas fossem reduzidas a 30% do total que costumava receber antes 
do início da pandemia. Como estratégia de marketing, ele começou a compartilhar a seguinte frase com 
vários clientes: "Se você não tem uma casa para passar esta quarentena, posso te conseguir uma." Ele 
declara que não acha que esteja fazendo nada de extraordinário: "Só sei que existe uma necessidade no 
mercado, e estou tentando satisfazê-la e continuarei ativo", disse ele.

O mexicano Jesús Malo Ochoa1 trabalha como profissional independente de vendas e marketing, 
atuando na área imobiliária. Em sua experiência pessoal, ele precisou reinventar-se  e acredita 
que a digitalização dos serviços abre um mundo de oportunidades que transcende fronteiras.

A título de exemplo, no México, o cenário econômico diante da pandemia do Covid-19, indica que a 
população mais afetada pelo freio econômico são os assalariados (37.972.002), os trabalhadores por conta 
própria (12.511.112), os empregadores (2.673.818) e os trabalhadores informais (2.526.518). Também é 
evidente, a partir desses dados, que 41,8% dos freelancers têm entre 20 e 30 anos.3

Quais são as mudanças que você antevê no seu setor?

"Sabemos que a vida, de forma geral, nunca mais será a mesma, você terá que se reinventar para ser mais 
resistente ao novo normal pós-pandemia. A demanda por compras online aumentou significativamente e 
continuará a subir dramaticamente. Empresas como a Amazon e o Mercado Livre aumentaram o valor de suas 
ações em 56% e 59% respectivamente no primeiro trimestre de 2020, a indústria de construção de 
suprimentos em geral está em constante crescimento, assim como tudo relacionado a área de fornecimento de 
alimentos para entrega domiciliar"

¿Qué le dirías a un freelancer de América Latina?

"Precisamos avançar com a inovação e entrar em ação para atrair clientes e parceiros com os quais possamos 
criar sinergias para o fornecimento de serviços e produtos." "A partir de agora, recorreremos à terceirização 
corporativa e precisaremos nos informatizar. Prestar serviços online e manter um comportamento responsável 
é importante para o freelancer, uma vez que, principalmente em tempos difíceis, as pessoas sempre precisarão 
de alguém que possa ajudar na solução dos seus problemas. Resumindo: é necessário manter-se em presente 
na mente e preferência das pessoas."

"É aconselhável elaborar um bom plano de aposentadoria e/ou plano de contingência, a compra de um seguro 
para despesas médicas; mas acima de tudo desenvolver um hábito de poupar. Com uma boa gestão das 
receitas produzidas e com o auxílio de profissionais independentes para assessorá-lo, você será capaz de 
superar qualquer crise no futuro."

Gostaria de nos dizer alguma outra coisa antes de concluir esta entrevista?  

"Sim, claro, a América Latina é rica em recursos naturais e tem economias com um enorme potencial de 
crescimento, é a região de mercados emergentes mais promissora em inovação e empreendedorismo do 
mundo. Mesmo homens e mulheres experientes recomendam, em tempos de crise, a buscarmos luz.  Que nós, 
como líderes cristãos que conhecem a Jesus Cristo, possamos estender as mãos àqueles que precisam dele e 
compartilhar a mensagem de Jesus Cristo que disse: Eu sou a Luz do mundo."

"Também gostaria de compartilhar com vocês alguns sites que podem ser enviados para seus amigos freelancers"

www.fiverr.com
www.tuptal.com
www.gtninjas.com
www.freelancer.com
www.upwork/odesk.com
www.peopleperhour.com 
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