


Aprenda a negociar 
preços e vender seus 
produtos, conseguir 
mais clientes e obter 

sucesso no design 

Para ser um profissional de sucesso, n ã o basta ter 
vontade de ficar rico. Afinal, desejo nunca foi sinônimo de 
vitória. Se você é um designer que pretende crescer 
financeira e profissionalmente, antes precisa se destacar 
pelo valor de seu trabalho. 

0 mercado criativo está em pleno crescimento, 
tanto em número de designers, ilustradores e 
desenvolvedores que se formam ou entram na área a cada 
dia, quanto em termos de profissionalismo.Tão crucial 
quanto entender o valor real dos seus serviços é a 
habilidade de comunicar isso ao cliente. 

0 primeiro passo do processo de design é esse 
em que você e o contratante chegam em um consenso 
acercada realização de um projeto que seja vantajoso para 
ambos. Depois de definir a questão financeira, é 
importante se dedicar a cultivar um bom relacionamento 
com o cliente. Para isso, o segredo é a transparência. Se as 
duas partes entendem as justificativas dos custos e o 
funcionamento do processo criativo, estarão mais aptas a 
ter uma relação profissional duradoura e frutífera. 

Nas páginas a seguir, designers experientes 
contam como negociam o preço de seu trabalho, revelam 
como começaram a vender produtos com suas criações, e 
compartilham dicas para que você consiga mais trabalhos 
e clientes. Vire a página e crie o seu plano de sucesso! 



T r ê s ingredientes s ã o essenciais em qualquer 
trabalho:tempo,qualidadee parceria. Em um job ideal, 
todos devem estar satisfeitos com os valores de cada uma 
dessas variáveis. Parece simples, mas equilibrar esse tripé 
é um dos maiores desafios da carreira de um designer. 

A primeira coisa a se lembrar é de que a 
contratação do serviço de um estúdio ou de um freelancer 
é uma relação de interesse mútuo. O cliente irá pagar por 
algo que o profissional pode fazer por ele. Em troca, o 
designer consegue pagar suas contas e, possivelmente, 
obter mais visibilidade no mercado. Se fizer um bom 
trabalho, o cliente pode voltar. Por isso, a coisa mais 
importante a se fazer, antes de qualquer coisa, é cuidar da 
qualidade do seu relacionamento com ele. Quando há uma 
boa comunicação entre ambos, é mais fácil resolver o resto. 

"Antes de apresentarmos uma proposta de 
valores para o cliente, procuramos levantar todas as etapas 
que teremos de cumprir para a realização do projeto", conta 
Marcelo Fausto, do Estúdio Nagô."Com isso, levamos em 
consideração a quantidade de horas em que vamos estar 
envolvidos, o grau de elaboração, a quantidade de pessoas 
necessárias, os recursos a ser utilizados, a visibilidade do 
projeto e a relação entre o cliente e a nossa empresa", 

enumera o designer. Para ele, esse processo permite que 
seja criada uma proposta dentro dos padrões do estúdio, 
da realidade do mercado e da realidade do contratante. 

Para quem é freelancer, os fatores a ser 
considerados são poucos, já que não é preciso pensar no 
salário de outros funcionários. Para o ilustrador Pablo Lobo, 
o essencial a ser calculado é o tempo que será dedicado ao 
trabalho."Geralmente, faço isso pensando em um preço 
mensal e divido até chegar a um valor/hora que seja justo 
para ambas as partes", explica. "Claro que cobrar é difícil, 
mas, com a experiência, cada um acha o seu valor." Quem 
não tem ideia de como dar um preço para o seu trabalho 
pode tomar como referência a tabela referencial da 
Associação de Designers Gráficos do Brasil, inserida 
no livro O Valor do Design, lançado pela Editora Senac. 

Assim que um número é fixado, é crucial que 
todos compreendam que o que foi acordado deve ser 
respeitado. Contudo, pedidos de última hora podem ser 
motivo de renegociação de preço. A falta de clareza nesse 
aspecto pode arruinar um relacionamento. "O chato é 
quando o orçamento para um projeto vira um leilão de 
preços", acha Maikon Nery do Pianofuzz."O cliente'abre'o 
preço dos outros profissionais com os quais está cotando e 
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pede para você baixar o seu valor. Isso é ausência de 
profissionalismo. Design não é especulação", desabafa. 

Para que o cliente entenda o valor do seu 
trabalho, o mais indicado é conversar de forma aberta. 
"Em uma conversa, você consegue diferenciar quem não 
conhece o mercado e quem quer tirar vantagem de você. 
Com o primeiro, vale a pena conversar e tentar mostrar o 
valor do seu trabalho. Com o segundo, não perca o seu 
tempo", aconselha o freelancer Ariel Fajtlowicz. 

Depois de encontrar um bom cliente, o próximo 
passo é investirem um relacionamento de longo prazo. Para 
isso, é preciso sempre ter postura de profissional. "O cliente 
precisa ver o que você sabe fazer de melhor", recomenda 
Pablo Lobo. Dessa forma, clientes em potencial o 
enxergarão como alguém responsável, e os que já conhecem 
o seu trabalho não hesitarão em contatá-lo novamente, com 
a certeza de que poderão contar com você. 



De um lado, há designers e ilustradores que criam belos trabalhos. De 
outro, consumidores que desejam algo novo, diferente e de boa qualidade. 
Parece uma equação que tem tudo para dar certo. Não é à toa que tantos 
profissionais criativos, experientes ou novatos, vendem cartazes, telas, 
estampas de camisetas, ou até mesmo montam sua própria loja virtual. 

Para a maioria dos estúdios e freelancers, a entrada no mundo da 
venda de produtos costuma ser feita de forma orgânica. O ilustrador carioca 
Mateu Velasco começou a vender telas na Galeria Movimento depois da 
sugestão de outros artistas do local. "No início coloquei poucas telas e, no final 
de 2009, realizei minha primeira exposição solo", conta o artista, que ganha 

cerca de 50% do valor de cada peça vendida e já tem outra 
exposição programada para novembro de 2010. 

Boa parte dos profissionais começa a vender 
produtos por meio de sites que comercializam camisetas. 
É o caso do ilustrador freelancer Pablo Lobo, que tem pelo 
menos seis estampas impressas pelo Camiseteria. 
Entretanto, ele vê a atividade mais como meio de 
divulgação do que como um jeito de ganhar dinheiro. "Nem 
penso em viver disso. É válido como atividade paralela, 
mas não deve ser um objetivo por si só. A meta maior é 
evoluir como profissional", planeja. 

Ariel Fajtlowicz segue outra rota comum: a 
comercialização de cartazes. O ilustrador freelancer 
escolheu o site Cartazêra pela facilidade no envio de 
trabalhos para avaliação da curadoria. Com o tempo, notou 
que divulgar suas peças por conta própria seria um jeito 
melhor de promover o seu trabalho e gerar mais lucro. 
Hoje, tem uma loja virtual em que vende, além de cartazes, 
porta-copos decorados com trabalhos seus. "Demorei um 
tempo para achar uma forma de vender sem que isso 
tomasse muito tempo. Não é uma fonte de renda 
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relevante, mas é uma maneira de deixar o meu trabalho na 
cabeça das pessoas", revela."Se alguém se interessar e 
comprar, ótimo. Se não, não é nada que me dê prejuízo." 

Para alguns, abrir uma loja pode ser encarado 
como um desafio. Matt W. Moore, mais conhecido como 
MWM Graphics, possui uma atitude saudável acerca dos 
trabalhos e gastos envolvidos na venda de produtos: 
"Normalmente, quando decido produzir um novo pôster ou 
livro justifico o investimento para mim mesmo como um 
esforço de marketing. Envio umas 100 unidades como 
material promocional para clientes, revistas e colegas que 
podem divulgá-lo ou mesmo gostar dele. 0 resto vai para 
minha loja online e outras lojas. Às vezes, vendo tudo mais 
rápido do que imaginava." 



Algo essencial para o sucesso de qualquer 
entrada no mercado de vendas é audiência e marketing, 
como explica Greg Burne, da galeria Product of God."O 
apoio da imprensa é crucial se você deseja fazer um bom 
dinheiro com isso. É preciso se preocupar com a divulgação 
tanto quanto com a criação do produto escolhido", aponta. 
No Brasil,freelancers precisam recolher impostos sobre 
todos os produtos vendidos e estúdios devem especificar a 
comercialização de objetos no contrato social. 

Para quem deseja mergulhar nesse mundo, 
Pablo Lobo recomenda: "Não é qualquer desenho que 
funciona como estampa, por exemplo. É preciso pensar 
que as pessoas vão vesti-lo para ir ao trabalho, à faculdade 
e à balada. Pesquisar, estudar e praticar nunca é demais". 





01 Preste mais atenção 
Muitos clientes ficam atentos aos 
detalhes de uma proposta de design, 
como tópicos de contrato, orçamento 
e custo-benefício. Desde que 
estejamos certos do que queremos e 
sejamos claros na comunicação de 
nossos serviços, isso não é uma coisa 
ruim. Na verdade, colabora para que o 
cliente tenha mais noção do valor do 
nosso trabalho e nos ajuda a nos 
diferenciar de outros esúdios. 
Sam Aloof, Aloof Design 

02 Mostre-se mais 

Mantenha as pessoas atualizadas 
sobre o trabalho que o seu estúdio 
anda produzindo. Atualize seu 
portfólio pelo menos a cada três 
meses com os últimos projetos e 
novidades. Envie newsletters por 
e-mail e mantenha o seu mailing 
atualizado com os últimos clientes 
que conseguiu. Use mídias sociais 
para manter as pessoas informadas 
sobre o que estão fazendo, lendo e até 
mesmo assistindo. 
Adam Williams, Everywhere 

03 Invista em Pesquisa 
e Desenvolvimento 

Em vez de perder tempo mandando 
spams para as empresas com as 
quais quer trabalhar, gaste cerca de 
um mês trabalhando em algo 
diferente, algo especial que atrairá 
ofertas desses lugares. Se for bom o 
suficiente, a internet e o efeito virai 
farão o resto para você. 
Ricardo Cabello, Mr Doob 

04 Três pelo preço de... 

Baixe seus preços um pouco. 
Sempre tento pensar em algum tipo 
de bônus quando estou negociando 
os custos de um trabalho. Quando 
há uma série de ilustrações para ser 
feita, ou quando o projeto inclui várias 
mídias, procuro oferecer um 'extra'. 
Então, quando um trabalho custa, 
por exemplo, US$ 1 mil, três trabalhos 
para o mesmo cliente ficariam 
US$ 2,5 mil, e por aí vai... 
Grzegorz Domaradzki 

05 Expanda seus horizontes 

Experimente novas áreas.Trabalhe 
em projetos que envolvam as últimas 
tecnologias e arranje tempo suficiente 
para obter sucesso com eles. As 
habilidades e a experiência aprendida 
com eles em breve se provarão úteis 
em trabalhos comerciais e o ajudarão 
a atrair novos clientes. 
Adam Williams, Everywhere 

06 Trabalhe bem 

Já fiz um pouco de tudo: participei 
de concursos, deixei cartão pessoal 
em cafeteria, fiz propaganda no boca 
a boca... Porém, o que mais funciona 
é fazer um bom trabalho. A máxima 
de que os clientes satisfeitos sempre 
voltam e indicam outros clientes é 
realmente verdadeira. 
Pablo Lobo 

07 Encontre seu ponto forte 

Organize o portfólio. A partir daí, 
a criação de uma estratégia é 

fundamental, mas, independentemente 
do caminho que escolher, procure pela 
sua principal qualidade, para que os 
outros percebam as características de 
seu trabalho com mais facilidade. 
Marcelo Fausto, Estúdio Nagô 

08 O elemento de atração 

Trabalhos especulativos podem ser 
uma forma de angariar clientes. 
Oferecer jobs personalizados como 
amostra é algo que funcionou 
conosco. Permite que você conheça o 
cliente e trabalhe em um briefing sem 
a pressão de uma concorrência. 
Dan Moore, Studio Output 

Estratégia e 
planejamento 

Faço um plano de marketing 
diferenciado todos os anos. Tento 
sempre pensar em coisas novas e 
preparo um orçamento somente para 
isso. Neste ano, fiz um cartão-postal e 
um cachecol em edição limitada. 
Pomme Chan 

Olhe para os menores 

Todos querem criar para marcas 
descoladas, mas acabam não 
pensando em empresas menores 
como possíveis clientes. A chance 
de uma companhia de porte menor 
permitir que você mostre seus 
trabalhos é muito maior. 
Matt W Moore 

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 38, p. 46-53, out. 2010.




