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QUEM É ALFREDO RODRIGUES? 

 Formado em Desenho 

Industrial – Projetos de 

Produto, pela UFRJ, em 

1997. 

 

 Casado, 38 anos, pai de 

um filho pequeno. 

 

 Sócio fundador da 

Filigrana Design. 





FILIGRANA DESIGN – DADOS PRINCIPAIS 

 Empresa especializada em projeto editoriais. 

 

 Criada em 2007 por Alfredo Rodrigues e um amigo, 

na cidade do Rio de Janeiro. 

 

 Atualmente atende 5 editoras do Rio de Janeiro. 

 

 Em projetos de capas de livros, outro colaborador 

faz o serviço, a Meyrele, que é esposa do Alfredo. 

 

 Sistema de trabalho home office. 



FILIGRANA DESIGN – ALGUNS TRABALHOS 



FILIGRANA DESIGN – BACKLIGHT 



FILIGRANA DESIGN – HOTSITE 



FATORES QUE INFLUENCIARAM 

 Alfredo sempre teve vontade de ser dono de uma 

empresa. 

 

 Era funcionário de outra empresa desde 1998, e o 

setor em que trabalhava fechou em 2007. 

 

 Junto com o amigo Marcos decidiram fazer uma 

sociedade, atendendo assim os antigos clientes da  

empresa em que trabalhava. 



INSPIRAÇÃO 

 Alfredo teve como inspiração um tio que sempre 

trabalhou por conta; e o avô materno, artista 

plástico espanhol radicado no Brasil, Ildefonso 

Loureiro. 

Ildefonso Loureiro 



INÍCIO DA EMPRESA 

 Para abrir a empresa fez dois cursos on-line no 

Sebrae – empreendedorismo e financeiro. 

 

 Usaram o fundo de garantia para comprar dois 

computadores (um para cada sócio). 

 

 Não tinham um plano de negócios detalhado. 

 

 Começaram a atender logo os clientes, que já eram 

conhecidos da outra empresa. 



RITMO DE TRABALHO 

 Os dois sócios tem habilidades técnicas parecidas -  

dividem o trabalho conforme chegam os pedidos 

dos clientes. 

 

 Recebem muitos pedidos de trabalho dos 5 clientes 

principiais – geralmente estas editoras tem valores 

tabelados do quanto podem oferecer pelo serviço. 

 

 Meyrele faz a arte de capas/criação, enquanto os 

fundadores ficam com o trabalho mais mecânico de 

diagramação de páginas. 

 



FILIGRANA DESIGN – CAPAS DE LIVROS 



DIFICULDADES 

 Alguns meses diminuiu a quantidade de trabalho, 

preocupando os sócios. 

 

 Costumam receber do cliente um mês após 

terminarem o serviço – sentiram um pequeno 

aperto quando abriram o negócio. 

 

 Impossibilidade em ter outros funcionários por 

trabalharem no sistema home office. Dificuldade de 

terceirizar o trabalho, em achar alguém de 

confiança. 



EMPREENDEDORISMO – VISÃO DE ALFREDO 

 O retorno depende do esforço que o empreendedor 

faz (diferente de ser funcionário de uma empresa e 

correr o risco de não ser reconhecido). 

 

 O empreendedor está sempre preocupado com o 

amanhã, em atender os clientes, e honrar os 

compromissos. Às vezes trabalha mais, por não ter 

horário fixo (diferente dos funcionários que tem o 

horário de trabalho mais regular). 



EMPREENDEDORISMO – VISÃO DE ALFREDO 

 O final de semana costuma ser meio-bagunçado, já 

que não tem um ambiente separado em casa para 

trabalhar. 

 

 O fato de trabalhar em casa também tem um ponto 

forte: flexibilidade – mais rapidez para entregar os 

serviços. 

 

 Alfredo faria tudo de novo - talvez mudasse de área 

ou o foco da empresa. 



DICAS DO ALFREDO 

 Abrir a empresa na área 

em que você está 

familiarizado – conhecer 

os clientes. 

 

 Trabalhar mais com o nixo 

de mercado – não abrir 

muito o leque de serviços. 

 

 Trabalhar algum tempo 

em alguma outra empresa 

– adquirir experiência. 



REFERÊNCIAS 

 http://filigranadesign.com.br/ 

 

 http://www.facebook.com/FiligranaDesign/info 

 

 http://www.jalfredo.com.br/DWCS4_01/index.htm 
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