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grande desafio do negócio de de
sign é manter um fluxo constante 
de trabalho num volume adequa

do à necessidade de faturamento da em
presa. O trabalho de prospecção, desenvol
vimento de negócios e conquista de novos 
clientes representa uma tarefa árdua que 
muitos têm dificuldade em executar. M u i 
tos me perguntam sobre como devem pro
ceder para conquistar clientes e eu sempre 
me lembro que, como tudo na vida, existe 
também um método para se fazer isso. 

Criada nos Estados Unidos pelas fa
mosas agências de publicidade da Ave
nida Madison, que em seu apogeu eram 
dirigidas por executivos de negócios cuja 
formação era voltada para o marketing e 
à administração de empresas, o que le-

vou ao desenvolvimento de uma metodo
logia que se aplica perfeitamente ao ne
gócio do design, o método consiste numa 
sequência de quatro estágios trabalhados 
simultaneamente para gerar um fluxo 
contínuo de clientes. No primeiro está
gio os futuros clientes são denominados 
"Suspects" e são a base sobre a qual o tra
balho deve incidir. Este grupo é formado 
pelas empresas que nós "suspeitamos" 
que podem ser usuários dos nossos ser
viços. Por exemplo, se eu desenho emba
lagens, estas empresas são aquelas cujos 
produtos uti l izam este item. Identifica
dos e isolados, os "Suspects" devem ser 
trabalhados para que alguns deles pos
sam passar para o estágio seguinte, onde 
serão denominados "Prospects". 

Para transferir um "Suspect" de sua lista 
para a lista de "Prospects", é preciso identi
ficar quem é o profissional que tem o po
der de contratar um serviço de design. É a 
identificação desta pessoa, que transforma 
um "Suspect" em "Prospect", pois são os 
suspeitos identificados que nos permitem 
entrar em contato com a empresa que dese
jamos prospectar. Uma outra forma de levar 
os "Suspects" a se identificarem é anunciar, 
estar presente na Web e desenvolver ações 
que façam com que as empresas que estejam 
procurando por design entrem em contato. 

Montar uma lista de "Suspects" é funda
mental e exige um trabalho minucioso de in
teligência de mercado, disciplina que precisa 
ser estudada por quem é responsável pela 
conquista de clientes (há vários livros sobre 



este tema). Uma forma de fazer isso é visitar 
o supermercado percorrendo as gôndolas e 
identificando quais as empresas ali presentes 
devemos colocar na nossa lista. Selecionadas 
as empresas, o próximo passo é identificar 
quem é a pessoa que deveremos contratar. 
Hoje as redes sociais ajudam a localizar estas 
pessoas, as revistas especializadas nos diver
sos segmentos de consumo também são uma 
boa fonte, assim como feiras como a Apas, 
Abras e outras do gênero. 

Este trabalho nos permite saber que em 
"tal" empresa precisamos falar com "fulano" 
cujo contato agora possuímos. Uma vez obtido 
o contato, o "Suspect" se torna então um "Pros-
pect" e nosso objetivo com este grupo é con
seguir uma apresentação dos nossos serviços. 
Quando estes "Prospects" aceitam nos receber 
e conhecem nossa proposta, eles se tornam 
"Targets" e neste grupo nosso objetivo é con
seguir que eles nos solicitem uma proposta de 
trabalho. Assim, percorremos os três estágios 
iniciais do processo e temos uma lista de "Tar

gets" onde nossas propostas foram colocadas e 
aguardam apenas a aprovação. 

Uma empresa de design deve manter per
manentemente uma lista de propostas na rua 
aguardando aprovação, pois sem isso os ne
gócios acabam parando ou sofrendo quebra 
de continuidade. O grande esforço de traba
lho deve ser aplicado de forma progressiva e 
constante nestes três estágios mencionados até 
aqui. É isso que faz os negócios prosperarem. 

Só quando uma proposta é aprovada 
é que o "Target" se torna "Client". C o n 
quistar um "Client", como estamos vendo 
neste método, é um "processo", e não um 
esforço de vontade ou evento de sorte. 

Trabalhar sistematicamente na con
quista de clientes é um processo que exi
ge método, disciplina e empenho. Esta 
precisa ser uma atividade permanente 
e não realizada aos arrancos, toda a vez 
que faltar clientes. É por isso que quando 
precisamos de clientes, devemos olhar 
para o estoque de propostas que temos 

colocadas no mercado, pois é daí que v i 
rão os clientes e não de outro lugar. 

Temos sempre que manter um grupo 
de empresas em cada um dos estágios do 
processo, pois assim garantiremos um 
fluxo constante de trabalho e conquista 
de novos clientes. 

As grandes agências de publicidade, 
que movimentam contas milionárias, não 
chegaram lá por acaso. Elas souberam 
trabalhar o mercado e criar um método 
eficiente de conquistar clientes. Até hoje 
muitos utilizam a palavra "Prospect" sem 
saber de onde ela vem e muito menos que 
ela faz parte de um método. Um método 
para obter sucesso nos negócios. 
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