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Entre o martelo e a martelada,

o valor do design
Trabalhar os argumentos que justifiquem os valores de produtos e serviços sempre foi (e continua sendo) um dos

grandes desafios na relação entre empresas e clientes. Talvez a fábula "A Martelada" (http://migre.me/6WEv), publicada

no blog Ronaud.com, sirva como uma boa descrição sobre este cenário.

Para quem não a conhece, ela fala resumidamente sobre problemas ocorridos no motor de um navio transportador

de uma grande carga de ouro. Assim, a tripulação resolveu chamar um técnico para solucionar a questão. Por três dias ele

tenta, sem sucesso, encontrar o defeito. Desesperados com tal situação, eles resolvem contratar o maior especialista em

motores para verificar a situação. Em poucos minutos ele analisa o motor, dá uma singela e pontual martelada em uma

das diversas válvulas existentes no sistema e o motor volta a funcionar.

No final, a empresa dona do navio questiona o especialista pelo alto preço cobrado pelo serviço (dez mil dólares)

diante do curto tempo que ele dedicou ao problema. Segue a descrição da resposta, uma valiosa lição para quem passa

por este tipo de situação: "Por dar uma martelada, US$1; Por saber onde bater o martelo US$9.999". Ou seja, além do

serviço em si, a empresa teve que pagar pela experiência e sabedoria acumuladas pelo especialista.

Trazendo esta realidade para o mundo digital, em tempos de discussão sobre as teorias do free, de Chris Anderson

(http://www.thelongtail.com), e da crítica ao culto do amador, de Andrew Keen (http://andrewkeen.typepad.com , quais

são os desafios para demonstrar ao cliente o valor do design e do processo criativo de um projeto web? Como você

procura trabalhar esta questão em seu cotidiano profissional?



Luis Marcelo Mendes

Diretor da Tecnopop
www.tecnopop.com.br

"Todos que trabalham com projetos web sentem a maior inveja do

feirante. No processo comercial dele, não há zonas cinzas. A couve-flor

custa R$ 2,00. No começo da feira, as mais bonitas podem até valer R$

3,00. Assim como, no final da feira, na xepa, ela também pode cair para

R$ 1,00. E isso é algo que está na lógica da coisa. A que sobra no final

da feira está sujeita a ser de menor qualidade e, portanto, mais barata.

Às vezes, eu sonho que estou vendendo site a peso. Site fresco.

R$ 49,99 o quilo. 'Mas esse site tá bom mesmo?'. Tá, senhora. O

código tá madurinho, olha só que beleza. Olhas as classes. CSS de

primeira, minha senhora. Tá saindo muito hoje.

A nossa relação com o feirante já se consolidou durante séculos.

A regra é clara. No caso de projetos web, não é assim. O valor do

design e do processo criativo somente será percebido

pelos clientes quando eles compreenderem o que estão

comprando de verdade.

O que acontece hoje, inevitavelmente, é que o cliente compra um site

e o produtor web vende outro. Cada um tem uma imagem mental que está

sendo vendida ou comprada que pode estar próxima ou não. Lá na frente,

a gente vai ver no que dá. Porque nesse terreno, a regra não é clara.

Não há outro caminho senão a educação baseada no processo

civilizatório paciente, mas inflexível. Michel Lent já nos falou muito

sobre isso. Somente criatividade não põe a mesa. Cabe a nós

apresentarmos propostas comerciais claras. Processos definidos.

Metodologias estabelecidas. Assim criamos cultura. Menos 'u-hu'.

Mais foco e frieza. Enquanto isso, é ora porrada, ora persuasão e, em

algumas situações, amarguras insolúveis.

É provável que essa nova geração pós-web 2.0 saiba fazer

briefings melhores, compreender melhor o processo, entender que

nariz de porco não é tomada. Até porque, se isso não ocorrer, eu

monto a minha barraca na feira. E tchau pra vocês!"
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Túlio Paiva
Diretor de criação digitai da Giovanni+DRAFTFCB
www.giovannidraftfcb.com.br

"Os clientes estão se profissionalizando digitalmente muito mais rápido do que podemos supor. Creio que o maior

desafio não é exatamente demonstrar o valor do design e do processo criativo, mas sim diferenciar-se.

Tirar o seu design e o seu processo criativo da fila, mostrando que você e sua agência

agregam mais valor do ponto de vista de marca e, em última análise, de resultados.

Alguns caminhos para fazer isso: portfólio, claro, carteira de clientes diversificada (credenciais são sempre

importantes no mundo corporativo) e, principalmente, um racional sólido, uma argumentação concisa, consistente e

bem-estruturada de por que aquela solução é a mais recomendável.

Para combater o 'Culto do Amador', do qual fala Andrew Keen, nada melhor do que fartas doses de... Profissionalismo.

Tire a recomendação do plano puramente estético e ofereça também parâmetros técnicos, balizas, experiências

pregressas e uma análise profunda do problema de marketing do cliente.

Não discuta design, discuta comunicação."

Pablo Caldas e Pedro Caldas
Diretor de planejamento e diretor de criação, respectivamente, da Full Haus Comunicação

www.fullhaus.com.br

"Por que devo contratar um designer? Todos nós já ouvimos esta pergunta. Mas sua formulação não tem nada a

ver com a insensibilidade ou mesmo com a avareza do cliente. Ela é, isto sim, fruto da discrepância entre as escalas de

valor de clientes e fornecedores. Em outras palavras: o cliente não entende por que seu sobrinho não poderia fazer o

mesmo trabalho, e por um preço bem mais em conta.

Para tentar encontrar uma solução para este impasse, primeiro precisamos entender o que é valor. Quando

determinado serviço traz um benefício que, para o cliente, é maior que o preço por ele pago, este serviço tem valor para

aquele cliente específico.

Portanto, valor é um conceito subjetivo, dependendo principalmente das percepções do tomador de serviço.

Exatamente como na já famosa fábula do martelo, onde um mecânico cobra um valor astronômico por um reparo

feito em segundos em um motor quebrado. O cliente, sem enxergar o valor da solitária martelada que resolveu seu

problema, recebeu como resposta a composição do custo: 99% experiência, 1% trabalho.

Como fazer um cliente, cuja cabeça é normalmente orientada a custo, entender a importância do trabalho do designer

em um mundo onde as ferramentas de produção estão amplamente disponíveis a custos que se aproximam do zero?

A resposta, novamente, passa pela percepção de valor. O designer, como especialista em sua área, é o mecânico

que desfere aquela martelada certeira, resolvendo o problema da maneira mais rápida e eficaz

possível. Algo que o sobrinho do cliente dificilmente conseguiria."
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Adriana Menescal
Sócia e diretora de conta da Sirius Interativa
www.sirius.com.br

"Qual é o valor de uma boa idéia?

Há alguns anos, as empresas digitais eram percebidas como executoras e implementadoras de tecnologia.

Quase um contraponto com as agências de publicidade, que seriam as provedoras criativas.

Hoje, as agências digitais se posicionam cada vez mais como as naturais geradoras criativas das soluções

digitais. Na verdade, a própria natureza colaborativa e interativa deste mercado coloca as agências digitais no

centro dos processos criativos direcionados à web.

As agências devem integrar os requisitos de negócios do cliente com as necessidades de seus usuários em

uma solução persuasiva, tecnologicamente sólida e que encante e induza a realização bem-sucedida de ações de

interação e de conversão que possam ser constantemente monitoradas e retroalimentadas.

Logo, na web, o valor da boa idéia pode ser facilmente mensurado pelos seus

resultados objetivos e, portanto, reside no processo bem estruturado de sua construção

a razão do seu sucesso.

As agências têm investido em processos colaborativos multidisciplinares e na capacitação de seus

profissionais. E esse modelo tem um custo. Cabe às agências web transformarem esta percepção de custo em

um investimento necessário para que seus clientes atinjam os resultados esperados.

E como a gente faz isso na Sirius? Apresentamos aos clientes o nosso processo de trabalho e os

resultados que foram obtidos. E mostramos que estes apenas foram possíveis através do constante

investimento em processos, metodologia e na qualificação de nossos profissionais.

Acredito, sobretudo, que a valoração deste processo criativo por parte do cliente passe pelo natural

amadurecimento do mercado. E vejo como um importante marco o surgimento da Associação das Agências

Digitais (ABRADi), que tem investido constantemente no aculturamento e diálogo com todos os agentes digitais."
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