
Conquiste os
clientes

que quiser
l

Não é possível construir
uma carreira de sucesso no
design sem pensarem
trabalhos que destaquem o
seu portfólio.

Qualquer designer que deseja crescer na profissão precisa ter uma visão de futuro
que envolva trabalho duro, uma dose de sorte e, é claro, muita criatividade. Não há
substituto para a experiência profissional, que só é conquistada à base de muito suor.
Quanto mais clientes o contratarem, mais seletivo será o seu portfólio e mais clientes
você irá impressionar. Contudo, a não ser que você não ligue de trabalhar para sempre
com o mesmo nível de clientes, precisa atrair briefings que ofereçam recompensas
financeiras, além de criativas.

O designer paranaense Nelson Balaban afirma não saber como conquistou
uma carteia de clientes do calibre de Coca-Cola e Adidas. "Quando escolhi o nome do
rneu portfólio (http://xtrabold.net), comprei o domínio e coloquei tudo no ar, muitos
amigos me ajudaram colocando meu link em vários portais de notícias de alto tráfego.
Depois disso, arrisquei alguns e-mails para editores de revistas internacionais. As
respostas foram chegando, os clientes aparecendo, e por aí vai", descreve Nelson. Hoje,
com apenas 19 anos, o artista já é diretor de arte da agência AlmapBBDO,

Atrair oportunidades de
negócios com os clientes quevocê
deseja depende de autopromoção.
O diretor de criação da AlmapBBDO,
Sérgio Mugnaini, 32 anos,(www.mug9.
com) afirma que adora receber e-mails
de artistas divulgando seus trabalhos.
"Faço questão de ler e responder
pessoalmente. Vira e mexe consigo o que
preciso para urna campanha" conta. E.
ao contrário do que muitos artistas
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possam pensar, Sérgio não é adepto de e-mails pomposos. "O
que me chama a atenção é o trabalho mesmo, e não o e-mail
Prefiro que sejam simples, com uma breve apresentação e o
endereço do portfólio. Não precisa ser uma carta de duas
páginas", explica. "Adoro ver portfólios porque a linguagem é
sempre nova. É onde o artista experimenta mais."

Para Marcelo Garcia, proprietário do estúdio Molho,
que conquistou clientes como Dolce-Gabbana, Diesel e HR"um
portfólio com credibilidade satisfaz e surpreende a audiência,
seja ela um comitê de design de uma multinacional ou uma
agência". Para Marcelo, o portfólio deve conter uma base forte em
técnica e execução ou em idéia e originalidade, quando não
todos esses fatores. "Não sei dizer ao certo o que é uma boa
peça, mas todas as vezes que estou diante de urna, tenho uma
sensação eufórica na barriga de que aquilo está quebrando
barreiras, que é novidade, ou que, em muitas vezes, quase
chegou Ia', define.

Quando estou diante de
uma boa peca, tenho uma sensação
eufórica na barriga de que aquilo está
quebrando barreiras
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Se você ainda não recebeu convites para fazer trabalhos comerciais bacanas, crie
algo experimental para estimular o interesse dos clientes. Projetos autorais, em que
você mesmo faz o briefing, não possuem limites criativos e provam que você está
apaixonado por seus desenhos [Paro saber mais sobre projetos experimentais, confiro
o reportagem de capo do ComputerArts M]."Se alguém for apenas fazer o que os
clientes e contas pedem, esse alguém será apenas uma'pastelaria'. Aexperirnentacão
é um playground onde novos conceitos e técnicas podem ser desenvolvidos sem
preconceito comercial, pois você não precisa agradar a alguém", define Marcelo. O
primeiro projeto freelancer do artista foi um comercial para o festival internacional de
música Virtuosi. "Eu me tranquei em uma sala por um mês e fiquei brincando com um
compositor louco chamado Pedro Dias, do estúdio Vitrola Audio. Quando terminei, me
entrevistaram em quase todas as grandes publicações de design do mundo, além de
ter recebido alguns prêmios pelo resultado daquele mês de trabalho", conta.

Para Nelson Balaban, o trabalho colaborativo é a sua fuga do mundo
comercial. "Eles alimentam minha veia criativa", justifica. O diretor de arte já colaborou
com o italiano Simone Magurno e o norte-americano Josh Vanover por meio do coletivo
virtual depthCORE (que também é formado pelos brasileiros Cristiano Siqueira, mais

conhecido como CrisVector, e Rubens LP).
Uma boa rede de contatos corno a de
Nelson ê aquela que tem a capacidade de
gerar urna colaboração provisória ou
mesmo permanente. Ao se tornar parte de
estúdios virtuais ou coletivos de design, é
possível combinar habilidades e idéias de
artistas de qualquer lugar do mundo, o que
resulta em uma força criativa sem barreiras.
"Queríamos fazer algo diferente" explica
NicholasHardy, diretor do coletivo Factory
311. "Quando começamos, trabalhávamos
em colaborações internas, combinando
mídias diferentes. No fim, isso pareceu
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"-• atrair os clientes maiores, já que era
algo novo para a época, e também nos
deu urna nova dimensão dos trabalhos
que queríamos fazer." O time do coletivo
está dividido em Manchester.no Remo
Unido, Paris, na França, e Nova York e Los
Angeles, nos EUA.

Sites, blogs, portais e fóruns de
design, revistas e concursos são fatores
colaborativos para a promoção do seu
pcrtfólio. O boca-a-boca, que só se
consegue com a rede de contatos,
também é um fator crucial para o
sucesso de um artista. Mantenha
contato com clientes antigos, parceiros
e amigos - você nunca sabe onde eles
podem estar trabalhando amanhã.

É claro que o crescimento profissional
vem acompanhado de alguns pontos
negativos. Clientes grandes ocupam
muito do seu tempo e gastam grande
parte das suas energias, o que pode
estressaros menos preparados. Alguns artistas chegam ao
ponto em que começam a recusar propostas atraentes do ponto
de vista financeiro por não conseguirem administrar bem o seu
tempo. É vital não perder o foco - calcular se o prazo estipulado
pelo cliente é ou não absurdo e, caso seja, se o esforço vale a
pena e não causará arrependimento.

"Se o cliente é uma grande empresa na qual todos
querem trabalhar, pode ter certeza de que ele sabe disso",
aposta o ilustrador freelancer e diretor de animações Rex
Crowle."É preciso abrir os olhos: fazer um contrato com a
'SuperempresaX' não fará de você um milionário. Eles sabem
que o mundo está cheio de artistas que venderiam suas mães
para estar no seu lugar."

Exigir limites realísticos éter na manga alguns
colaboradores nas horas mais difíceis deixa o artista preparado
para qualquer grande projeto que bater ã sua porta."Até agora
nunca passamos por uma situação em que não conseguimos
fazer o que nos foi pedido" conta lan Keltie, sócio da agência
Keltie+Cochrane. "Temos uma série de freelancers talentosos -
desenvolvedores da internet, experts do Flash, ilustradores e
designers - que podemos chamar caso precisemos."'

Muitas vezes, as colaborações com outros artistas
viram algo permanente. Marcelo Garcia decidiu trocar a carreira
de freelancer pela de diretor do estúdio Molho porque queria
trocar idéias com outros criadores."Alèm do que é impossível
executar tudo sozinho, sem falar das minhas próprias
limitações." Entre seus planos futuros, está a expansão de seu
estúdio. "Terei uma sede legal e pessoas'super-super'estão
vindo trabalhar comigo, o que me deixa muito feliz. Mas não

pretendo deixar a coisa crescer muito,
pois meu intuito não é casa de muro alto
nem carro de luxo, e sim meu
desenvolvimento pessoal, daqueles que
trabalham comigo, dos projetos pessoais,
e dos clientes", explica.

Embrulhadas no pacote de um
grande cliente estão grandes decisões
que devem ser tomadas quando se
participa de grandes campanhas com
orçamentos astronômicos. Porém, não se
iluda: se a campanha pode ser
comparada a uma tabela de xadrez, o
freelancer ou estúdio pequeno muitas
vezes é apenas um dos peões do
tabuleiro, Não há garantia de que você
receba uma recompensa justa ou mesmo
tenha voz.

"Em projetos para grandes
agenciassem hora que tanta gente se
envolve, cada um com urna opinião, que a
idéia inicial se perde, ficando sem o
aspecto criativo", conta lan. É"melhor
mordera língua quando os ânimos estão
acirrados, mas é preciso tentar explicar
com calma para o cliente por que suas
idéias são melhores que outra. Muitas
vezes as idéias já estão trabalhadas
antes que você comece a pensar em
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algo. Mas, se achar que possui uma solução melhor, vale a
pena apresentá-la.

Entretanto, é preciso colocar uma unha divisória,
mesmo que tênue, entre trabalhos pessoais e comerciais na
hora de lidar com clientes grandes. "Uma coisa é o trabalho
pessoal e outra o comercial. Nesse, você trabalha junto com o
cliente e tem que responder de forma criativa e responsável aos
pedidos do projeto. A exceção ocorre quando o cliente o contrata
e pede para você agir como se estivesse fazendo um trabalho
pessoal" explica Marcelo Garcia.

Uma grande campanha para um grande cliente não será tão
recompensadora se os resultados não refletirem o que você
faz de melhor. Seu estilo serve para agradar ao cliente em
questão e também aos próximos - além do seu ego, que merece

f

E importante respeitar os
prazos e adicionar algo ao trabalho,
não apenas realizá-lo

uma fatia do bolo. "É possível ter liberdade criativa em projetos para grandes clientes.
O segredo é a comunicação", acredita Rex Crowle. "Se você está lidando com uma
empresa em que a equipe de publicidade gosta do seu trabalho e se sente confortável
se você toma as rédeas do projeto, outras empresas ficarão sabendo disso."

Para fazer sucesso com a empresa, é vital compreender plenamente o
briefing e mostrar o trabalho em progresso. O investimento em tempo e dinheiro que o
cliente faz justifica esse acompanhamento. E um trabalho bem feito pode significar
negócio garantido com recompensas cada vez maiores.

Para crescer na carreira, é essencial que o artista faça o que gosta. "Faltam
trabalhos que transformem o o cotidiano em coisas surpreendentes, que mostrem
como é ver o mundo com olhos felizes, tristes, raivosos e/ou apaixonados. Isso
emociona e chama atenção de quem gerencia as grandes contas", aconselha Marcelo
Garcia. O diretor de criação Sérgio Mugnaini compartilha dessa visão. "É preciso exibir
um trabalho que você entenda que é seu, que não possua releituras de outros
ilustradores. Também é importante respeitar os prazos dos clientes e acrescentar algo

ao trabalho, não apenas realizã-lo." Um
bom portfólio, uma rede de contatos
cultivada e uma pitada de pró-atividade
são ingredientes indispensáveis para o
florescimento de urna carreira no ramo
criativo. O caminho pode ser longo e em
alguns trechos tortuoso, mas é preciso
manter o ânimo e estar sempre pronto
para o melhor projeto da sua vida.
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