
Análise de perfil de Designers Freelancers e Base para 

montagem de perfil em plataformas 

 

   

 Foi utilizado para essa análise o site 99freelas.com, onde diversos perfis profissionais na área 

de Design foram analisados, visando um padrão de perfil profissional atrativo para a plataforma 

e que gerasse resultados na conquista de projetos na mesma.  

  Será apresentado alguns dos perfis analisados, suas características, pontos fortes e fracos, e ao 

final, será analisado o perfil do Lucas Silva e se fará uma elaboração de perfil que gere maiores 

resultados. 

  



Análises de perfis 

   O primeiro perfil a ser analisado será o de Fábio Biondo, perfil premium e ranking 2 no site 

99freelas.com. 

 

 

   Uma das primeiras coisas a se observar no perfil do mesmo é a simplicidade. O freelancer tem 

uma descrição básica de seu perfil profissional, apenas elencando sites onde serão demonstrados 

seus trabalhos. 

   Em relação a descrição de sua experiência profissional, o mesmo foi sucinto em suas palavras, 

levando a crer que seu diferencial está na sua proposta, visibilidade da conta premium e 

portifólio diversificado. 

 

 

Perfil no Instagram - Fábio Biondo 1 

    O mesmo utiliza seu Instagram para demonstração de suas ilustrações e artes. Tendo a 

utilidade de exposição do seu trabalho. 

 



 

Site de Fábio Biondo 1 

   O site do mesmo demonstrou mau funcionamento e não resulta em uma boa demonstração de 

seu trabalho; o que seria a proposta. Site fica limitado apenas a demonstração da aba “Sobre 

mim”. 

 

Pontos fortes – Conta premium, rápido desenvolvimento na plataforma, diversidade de 

portifólio e proposta/contato com clientes eficaz. 

Pontos fracos – Mau funcionamento de seu site. 

 

   O segundo perfil a ser analisado será o de Rafael Gonçalves, perfil premium, ranking 5 na 

99freelas.com. 

 

Perfil - Rafael Gonçalves  1 

 

   O seu perfil, diferente do primeiro freelancer, é mais detalhado, também presando por ser 

sucinto em relação a longos textos. Ficando limitado a descrever suas principais aptidões 

profissionais e seu histórico. Cabe ressaltar a utilização do site Behance.net para demonstração 



de seu portifólio, sendo mais utilizado em outras plataformas freelance, e na 99freelas.com 

sendo substituído pelo Instagram. 

 

Perfil - Rafael Gonçalves  2 

 

  Observa-se, como dito antes, uma descrição profissional bem sucinta. 

 

 

Perfil - Rafael Gonçalves  3 

 

   Um detalhe muito interessante em seu perfil é que o mesmo soube aproveitar a vantagem de 

um perfil premium e incluir mais trabalhos ao seu portifólio na plataforma. E como um detalhe 

quase imperceptível, ele incluiu o link dos sites relacionados a aqueles trabalhos, não um link de 

um perfil próprio. Isso gera o efeito de um cliente sair de seu portifólio direto para um site ou 

rede social onde o trabalho do mesmo está sendo exposto. 

 



Pontos fortes – Conta premium, perfil sucinto, portifólio amplo e excelente exposição de seu 

trabalho. 

Pontos fracos – Utilização do Behance.net é mais complexa para clientes que não estão 

inseridos na área de design. 

 

Seguindo uma ordem no ranking, o próximo perfil a ser analisado é o de Rodrigo Marchi, 

ranking 6 na plataforma e único usuário Free da lista. 

 

Perfil - Rodrigo Marchi 1 

 

   Seu perfil se destaca dos demais devido sua alta colocação, ser uma conta free (o que significa 

que o freelancer não paga nenhuma taxa mensal a plataforma) e seu perfil muito mais detalhado 

que os citados anteriormente, principalmente na sua descrição profissional. 

  Porém um detalhe a se observar no perfil do mesmo é a diferença abrupta entre o número de 

projetos concluídos e os de recomendações. Rodrigo possui um alto número de reclamações, 

projetos cancelados e avaliações negativas. Porém pela alta colocação de seu perfil, confirma-se 

a qualidade do trabalho do mesmo. 

 

Pontos fortes – Alta colocação na plataforma mesmo com a desvantagem de uma conta free, 

experiência na plataforma e facilidade em conquistar projetos. 

Pontos fracos – Alto número de avaliações negativas, projetos cancelados e larga diferença 

entre o número de projetos realizado e o de recomendações. 

 

 

 

 

 



  O último perfil a ser analisado será o de Vivian Amilcar, freelancer premium e ranking 13 na 

99freelas.com. 

 

Perfil - Vivian Amilcar  1 

 

   Como boa parte dos perfis anteriores, este se mantém na linha de um texto mais curto e 

visando linkar seu perfil a redes sociais e portais que demonstrem seus trabalhos. Porém Vivian 

utiliza o Behance.net e o Instagram ao mesmo tempo para demonstração de seus trabalhos.  A 

mesma também possuiu amplo portifólio no portal, porém todos linkados a sua conta no 

Behance.net. 

   Com base em seu perfil elaborado de forma básica, e utilizando da demonstração de seus 

trabalhos, fica claro que seu diferencial na plataforma é uma boa proposta e um bom 

relacionamento com o cliente. 

 

Pontos fortes – Relacionamento com cliente, boa proposta, amplo portifólio e habilidade na 

plataforma. 

Pontos fracos – Perfil simples e com poucas informações profissionais. 

 

 

   Assim encerramos as análises dos perfis de freelancers na plataforma e passaremos a uma 

análise do perfil do cliente, Lucas Silva. 

 

  



Análise de perfil – Lucas Silva 

 

Perfil - Lucas Silva 1 

 

   O perfil de Lucas Silva se encontra ainda bem básico. Se trata de uma conta free e ainda não 

explorado de forma bem feita, por isso a seguir se elencará diretamente os pontos fortes e 

pontos fracos, para que se faça uma análise mais acessível. 

 

Perfil - Lucas Silva 2 

 

Pontos Fortes: 

• Portifólio de qualidade e diversificado, dentro dos limites da plataforma. 

 

 

 



Pontos fracos: 

• Descrição do perfil muito longo e pouco específico; 

• Poucas informações pessoais; 

• Poucas informações profissionais (não é demonstrado histórico profissional) e 

• Portifólio não linkado. 

 

Dica importante: Buscar elencar no portifólio da plataforma os links de redes sociais ou portais 

onde sejam expostos os mesmos serviços; como citado no caso do Rafael Gonçalves. 

 

 

   Concluído a análise do perfil do cliente na plataforma, se fará uma breve elaboração de um 

perfil mais adequado. 

 

  



Elaboração de perfil 

 

Descrição de perfil – Designer Gráfico – Especialista em Identidade Visual, Conteúdo para 

Redes Sociais e Programas Adobe 

Sobre mim –  

Meu nome é Lucas Silva, tenho 20 anos e sou designer de Social Media a seis anos. 

Portifólio: https://www.instagram.com/ls_designerofc/ 

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClMVXmDGs38sPctWunLt0Jg 

E-mail: lsdesigner2020@gmail.com 

 

 Habilidades e conhecimentos: 

• Identidades Visuais 

• Gerenciamento de Marca 

• Flyers 

• Logos 

• Administração de Redes Sociais 

• Ilustração 

• Edição de Vídeos 

• Adobe Creative Cloud 2020 

 

Resumo da experiência profissional – Iniciei no setor criativo em 2013. Comecei sendo 

Designer Gráfico em redes sociais criando conteúdo e gerenciando páginas em Facebook, e dei 

prosseguimento em boa parte de minha carreira atuando desta forma. Atuei como Ilustrador 

durante certo tempo, e também possuo habilidade em edições de vídeo, utilizando do Adobe 

Premier; onde demonstro no canal do YouTube acima demonstrado. Hoje estudo Design 

Gráfico, trabalho exercendo essas funções no departamento de Marketing da Kian Iluminações e 

trabalho como Designer Freelancer, onde possuo uma cartela de clientes advindos de 

indicações. 

 

 

 

Conclusão 

   Com a finalização da elaboração do perfil e análise de perfis de outros freelancers na 

plataforma, se encerra o relatório de pesquisa e elaboração de um perfil com mais facilidade de 

prospecção de clientes. 
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