
Clientes quase sempre são
indecisos, irracionais e
rápidos para observar

defeitos microscópicos. São,
sobretudo, pessoas difíceis de
agradar. Mas é bom ir se

j acostumando. É preciso aprender a
lidar com diferenças de
personalidades ou viradas bruscas
nos briefings, sem deixar que isso
arruine um projeto ou drene toda a
sua reserva de energia.

A boa notícia é que a maioria dos
clientes quer as mesmas coisas que
você: um design atraente para exibir
seu produto ou sua mensagem.
Partindo desse princípio, tudo fica
mais fácil. O importante é não
deixar as coisas ficarem feias, pois
nesse caso, voltar ao trabalho pode
ser complicado.

Deixar toda a parte criativa para o
cliente é uma idéia atraente e comum
entre os designers, afinal, o cliente
não tem sempre razão? Levando em
conta apenas as demandas de quem
pede pelo serviço, o stress de ficar
sempre pensando em sugestões e
soluções acaba. Os prazos tornam-se

mais fáceis de serem cumpridos, e o
cliente sempre consegue o que quer.

O diretor da Hilton Creative Ltd,
Clive Hilton, aprecia as idéias de
seus clientes. "Genericamente
falando, modificações no design
sugeridas pelos clientes são sempre
bem-vindas", garante. "Na maioria
das vezes elas são aplicadas ao
projeto, a não ser que existam razões
fundamentadas para não fazermos
isso. Ouvir sugestões ajuda: o cliente
se sente envolvido no projeto e fica
com certo controle sobre o trabalho."

Mas nem sempre isso funciona. Se
o ambiente de trabalho está cercado
de tensão, jogar as tomadas de
decisão para o cliente é uma má
idéia. Ele pode sentir que o fardo de
decidir os rumos do projeto era algo
para o qual você foi contratado para
fazer. Além disso, ao abrir mão do
controle criativo, os designers não
se sentem emocionalmente ligados
ao trabalho que produzem. "A última
palavra é do cliente, mas já
aconteceu de idéias dos clientes
serem aceitas na hora, mas depois
repudiadas", adverte Hilton.

Esse estilo submisso de ser
raramente funciona com clientes

indecisos - ao colocar toda a
responsabilidade em clientes que
normalmente só sabem o que querem
quando vêem o trabalho pronto, você
admite que não sabe resolver o
problema de um cliente. Dispensar
responsabilidades pode estagnar um
projeto por tempo indefinido,
enquanto você espera pela decisão do
cliente. Se ele acabar não decidindo
nada, é hora de ser mais confiante.

Os clientes têm uma meta:
vender produtos ou passar
mensagens. Além de estudar o
mercado para certificar-se de que há
uma demanda para tais produtos,
normalmente sabem como abordar o
público da melhor maneira.

Alguns clientes preferem entregar
toda a responsabilidade ao designer,
que tem benefícios óbvios com isso.
Ter controle criativo completo sobre
um projeto (e seu orçamento) dá a
oportunidade de tentar concretizar
idéias novas. "Temos uma forte
parceria com a Darley Flying Start,
uma corrida de cavalos de alto
pedigree que é promovida pelo
primeiro ministro de Dubai, o >>



xeque Mohammed", conta Hilton.
"Fomos convidados para criar um site para
o projeto e o nosso envolvimento continua
até hoje", revela. "A parceria amadureceu
tanto que eles quiseram que fizéssemos mais
coisas. Tudo que criamos para eles hoje é
discutido em conversas informais, e sempre
temos carta branca para tomar a iniciativa.
E tudo bem liberal."

Se você acredita que um estilo de
ilustração ou um site em Flash são perfeitos
para o briefing, justifique sua escolha para
não dar chance a protestos. Mas preste
atenção no projeto para não sair da linha
do briefing. Ninguém conhece um produto
melhor do que seu criador, e esse
conhecimento que o cliente traz ao projeto
é vital para se criar um bom design.

Para ter sucesso ao estar no controle de
um projeto sem estragar sua parceria, você
precisa tanto conhecer o produto com o qual
está trabalhando quanto as políticas da
empresa. O cliente pode perguntar por que
aplicações Cross-browser (que funcionam
em qualquer navegador) são um problema
tão sério ou como imprimir em papel
certificado por algum órgão ambiental pode
melhorar a imagem da empresa.

O ilustrador freelancer David Cousens
concorda que é preciso ter cautela. "Nunca
tive que forçar um cliente a aceitar certo
estilo", garante. "Mas discuto alguns
problemas no design de vez em quando.
Certos clientes são bastante receptivos e
ficam gratos pela minha iniciativa, mas
outros provam que não possuem mente
aberta para novas idéias."

"Sempre escute os pedidos do seu
cliente", diz Cousens. "Um cliente que lhe
dá liberdade é ótimo, mas se ele não sabe o
que quer pode ser horrível. O projeto
terminará com tantas mudanças drásticas no
briefing que o trabalho se tornará uma
tarefa muito difícil."

FAÇA UMA ALIANÇA
A maioria dos problemas dos clientes
se dá por falta de comunicação. Se você
trabalha em um briefing sem conhecer
seu produto, ou não considera os gostos
e pedidos do cliente, logo estará com
sérios problemas.

Uma abordagem flexível que inclui a
participação do cliente desde o princípio,
combinada com uma definição clara de
quem faz o quê, propicia a criação de uma

sólida aliança designer-cliente. A chefe de
arte da agência londrina Glue, Laura Jordan
Bambach, acredita que uma aliança é parte
essencial para a compreensão e o
desenvolvimento de um briefing. "Quanto
mais diálogos temos com o cliente, melhor
será o produto final", explica. "Ajuda a
evitar as coisas de que eles não gostam.
Decisões no design são feitas por meio de
discussões, apontamento de direções e
sugestões de ambas as partes."

Clive Hilton concorda: "A chave está nas
discussões pré-briefing. É uma
oportunidade de propor questões, mas,
principalmente, de escutar o que o cliente
tem a dizer. Se conseguirmos fazer essa
parte, isso se refletirá desde a proposta
inicial de design até o trabalho final."

Quando um cliente discorda das suas
escolhas no design, uma parceria forte
garante a liberdade de discutir as
diferenças ou de sugerir alternativas.



Desse modo é mais fácil explicar todas as
etapas a ele. Isso demonstra experiência e
deixa a porta aberta para considerações.

Encorajar a participação no processo
mantém a roda girando - e um diálogo
aberto normalmente leva a criticas e
debates construtivos. "Sempre haverá
concessões", revela Laura, "mas elas
devem partir de uma compreensão
mútua dos problemas. É permitido ser
um pouco temperamental, mas nunca
irredutível", aconselha.

Entretando, alguns relacionamentos
profissionais não têm solução. Quando
um cliente pede que tudo seja refeito até
que o orçamento e a sua paciência se
esgotem, as coisas fugiram do controle.
Ou quando eles se tornam verbalmente
abusivos ou seguram o pagamento sem
motivo, respire fundo. Pode ser a hora
de dispensar o seu cliente.

Um designer freelancer que não quis se
identificar lembra de um caso desse tipo.
"Certa vez criei um novo site para uma
grande empresa de marketing", ele conta.
"Mas, quando tudo estava pronto para
entrar no ar, meu cliente pediu que eu
refizesse todo o design do site de graça.
Quando recusei, ele começou a gritar e me
ofender, chutou as mobílias e os trabalhos.
Foi tudo pelo ralo. Fiquei chocado; não
sabia o que fazer."

Se você precisa dispensar um cliente,
certifique-se de que tem seu contrato, uma
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