
Todos gostar iam de ter como c l iente 
uma empresa cheia da grana para 
bancar ideias mirabolantes. Contudo, 
a realidade é que a maioria possui 
orçamentos baixos e, muitas vezes, 
não tem experiências válidas em 
projetos de design. Como profissional 
de criação, você não precisa apenas 
se especializar em Photoshop e 
lllustrator. Deve ser um ót imo 
comunicador, entender de mídias 
físicas, digitais e sociais, ter 
habil idades diplomáticas e, se 
possível, um quê de psicólogo. É claro 
que isso é exagero, mas o ajudará a 
entender o que seus clientes desejam 
(que f requentemente não é o que eles 
pedem a você). 

0 designer freelancer inglês 
Xander Ashwel l (www.xanderashwell. 
co.uk) acredita que a primeira 
pergunta feita aos clientes é a mais 
importante."Não pergunto quais 
ferramentas ou mídias pretendem 
usar, e sim quais resultados querem 
alcançar e quais problemas desejam 
resolver", conta. "Realizar uma série de 
perguntas, genéricas ou não, faz os 

clientes pensarem sobre suas 
necessidades. Não vou em frente com 
o projeto se a pessoa não estiver 
convicta sobre ele." 

O Estúdio AREA (www. 
estudioarea.com), de São Paulo, 
prefere encontrar os clientes 
pessoalmente para entender melhor 
o projeto. Depois do primeiro contato, 
que muitas vezes acontece por e-mai l , 
os sócios Marcello Bucaretchi e Robin 
Kimura cos tumam marcar uma 
reunião. "É por meio do contato 
pessoal que você conhece o cliente e 
sente como ele é.Também consegue 
enxergar quais são as ideias dele 
sobre o projeto, se estão organizadas 
e se conseguiremos direcioná-las. 
O primeiro contato é muito 
importante", explica Marcello. É dessa 
primeira conversa que surgem as 
melhores ideias, pr incipalmente se 
você consegui r t i raro máximo de 
informações do cl iente."Uma parte 
do sucesso do t rabalho está nessa 
etapa. Se você absorver o que o cliente 
diz, a chance de sair do caminho é 
muito menor", completa Robin. 

Há clientes ebr ief ings 
que podem exigir maior dedicação e 
tempo."Alguns de nossos clientes 
estão iniciando seus negócios. Nesses 
casos, e l iminamos o briefing, que seria 
a primeira etapa do projeto, e 
começamos do zero", conta Carlos 
Rojas, do estúdio Firmorama (www. 
f i rmorama.com), de Santa Catarina. 
"Nosso envolvimento é maior, já que 
conversamos mais para entender o 
que o cliente precisa e deseja." O 
Firmorama não encara um briefing 
definido como sinônimo de fechado. 
"É importante perceber o que é 
desejável e o que vai além do 
necessário. Existe uma linha que 
chamamos de 'expectativa do cliente'. 
Se conseguir enxergá-la e tiver 
habil idade e técnica para ul t rapassá-
la, conquistará a sat isfação dele", 
acredita Carlos. 

Nick Clark, diretor da 
agência inglesa Synergy Creative 
(www.synergycreative.co.uk), acredita 
que é importante o cliente saber que o 
profissional pode informá-lo sobre 
coisas úteis. "Ajudamos a identif icar o 
público-alvo e, a part ir disso, podemos 
encontrar o per f i le decidir o que 
funcionará melhor." Mas isso não 
significa que o cliente conseguirá 
alcançar um público amplo de 
imediato. "Grandes experimentos 
podem ser um desperdício, se você 
não obtiver retorno", completa Nick. 

A tá t i ca usada pelo Estúdio 
AREA para alcançar um público-alvo é 
simples: entrar na atmosfera dele 
para conhecê-lo melhor. "Em um 
trabalho para a revista Capricho, 
fomos até o ambiente que viraria 
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um infográfico na publicação", 
conta Marcello Bucaretchi."Tiramos 
fotos e estudamos a revista para 
pensar na idade e no gosto do público. 
0 que fazemos é colocar nossos 
traços no ambiente." Os designers do 
Firmorama levam em conta quem 
está do outro lado, ou seja, a forma 
como o cliente se relaciona com o 
consumidor."Deve existir uma relação 
sincera entre essas partes, porque 
existem pessoas com personalidade 
por t rás das marcas", explica Carlos 
Rojas."Nossas pesquisas de audiência 
são voltadas a personalidade, lifestyle, 
gostos, at i tudes e valores. Elas são 
feitas mais para constatar a 
viabil idade do projeto do que para 
alcançar um público específico." 

Para acompanhar o 
resultado de um projeto, a agência 
inglesa Baigent Digital (www.baigent. 
com) util iza os números. "Usamos 
Google Analytics, banner t rack inge 

qualquer outra métr ica que o cliente 
quiser", explica o diretor de criação 
Steven Ramsey."Dessa forma, o 
cl iente vê resultados instantâneos e 
permite que uti l izemos os números 
como prova de sucesso de um projeto. 
Caso o design não funcione, 
resolvemos o problema." 

Todas essas estratégias de 
sucesso têm uma palavra em comum: 
confiança. Você precisa estar seguro 
de que seu processo de design é 
rápido e eficiente. Do outro lado da 
mesa, os clientes devem acreditar 
que os resultados serão positivos. 
Mais do que desenhar gráficos e fazer 
traços originais, é fundamenta l que o 
profissional criativo t ambém pense 
nos resultados. E seu maior t runfo é 
provar que sabe como alcançá-los. 
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