


Não trabalhe mais. Trabalhe de maneira 
mais inteligente", aconselha Jeff Knowles, 
do Planning Unit. "Realize projetos com 

um sistema em mente, algo que possa facilmente ter várias 
aplicações. Assim, cada novo trabalho será produzido de 
maneira eficiente, de acordo com um padrão. Se você 
começar o design de cada projeto do zero, seu estúdio não 
dará tanto lucro. 

Isso está ficando cada vez mais difícil hoje, 
mas tente fazer com que seu cliente 
detalhe o briefing o máximo possível", diz 

Neil Roddis, do Fluid Design."Entender as necessidades do 
seu cliente é crucial. Enquanto não souber o que ele quer de 
verdade, você não poderá criar uma solução boa o bastante. 
Discuta suas idéias com ele logo no começo do processo, 
pois isso pode economizar muito tempo. Se o cliente não 
gostar do caminho que você está pensando em seguir, não 
haverá razão para continuar a segui-lo. 

Agende tudo e fique de olho no relógio", 
sugere Casper Franken, do Shotopop. 
"Sempre nos reunimos pelo menos três 

vezes por semana para atualizar o cronograma e ver o que 
está adiantado ou atrasado. Assim, é possível dizer com 
confiança para o cliente quando ele vai receber o trabalho. E 
sempre deixe que outras pessoas cuidem das coisas das 
quais você não entende muito bem, como gastos, impostos, 
folha de pagamento, seguros e assuntos jurídicos. Quem só 
pensa em imagens, como eu, fica meio perdido quando 
precisa lidar com coisas de outro departamento. 

Existem muitas metodologias de 
gerenciamento, controle e estímulo de 
produtividade, mas, para nós, o mais 

importante é ter um time no qual se possa confiar", diz 
Guilherme Almeida, sócio do estúdio Doubleleft. "Saber 
bem a posição de cada um e trabalhar as melhores 
características das pessoas é essencial, pois faz com que 
trabalhemos em um ritmo bom e saudável. Além disso, uma 
boa dose de paranoia pode acabar fazendo bem. 

Chegamos a ter 27 pessoas no estúdio. 
Foi lindo ver aquela galera trabalhando, 
mas foi um caos para administrar todo 

mundo", admite Rick Pimentel, sócio do estúdio MadFX. "A 
produtividade caiu vertiginosamente. Por isso, reduzimos a 
equipe, procuramos terceirizar tarefas mais comuns e 
fáceis, e deixamos a nata aqui dentro. Qualificação é a 
palavra-chave. Crie um banco de profissionais bons e 
confiáveis e use-o sem desperdícios. 

Planejar é tudo. Muitas vezes, o lucro é 
perdido porque o briefing muda de 
repente", alerta Nat Hunter, do Airside."Até 

prazos que parecem perfeitamente sólidos podem ir para o 
espaço do nada, e você fica lá, trabalhando mais uma 
semana pelo mesmo dinheiro. Também acontece de o 
cliente demorar para mandar o material que você precisa 
para começar a trabalhar. Sempre considere estes 
imprevistos: se você acha que o projeto vai levar seis 
semanas para ser concluído, reserve sete. Senão, caso 
pegue uma gripe, ficará muito encrencado! 



Saiba as conseqüências 

Desenvolver um fluxo de trabalho sólido, 
das discussões iniciais aos relatórios 
pós-projeto, pode levar anos", diz Dan 

Moore, do Studio Output.Ter um sistema confiável para 
lidar com cada etapa do processo é crucial: "O mais 
importante é fazer com que todos os envolvidos estejam 
cientes de prazos, objetivos e responsabilidades e, acima de 
tudo, das conseqüências envolvidas no resultado final, caso 
ocorra algum problema com um desses fatores. 

Aposte em seus pontos fortes 

Em projetos com prazo curto, aposte nas 
habilidades em que você mais confia", diz 
Jeff Knowles."Mantenha a simplicidade e 

evite processos complexos demais. Uma das coisas que mais 
demandam tempo é tentar criar estilos e soluções pioneiras. 
Guarde essa energia para projetos maiores e, nos outros, faça 
apenas o que tem certeza que dará certo. 

Comece pequeno 

É sempre melhor começar de maneira 
humilde e depois crescer, do que começar 
com muitos planos e não agüentar o tranco", 

acredita Matt Clugson, do Clusta, que incentiva sua equipe a 
usar seu tempo livre para explorar novas abordagens. "É 
nessas horas que temos ideias geniais. 

Não negligencie a parte 
administrativa do negócio 

Tenho tanto amor pela parte administrativa 
do estúdio quanto pela criativa", diz Matt 
Miller,do ustwo."Senão, serei apenas um 

designer, e não um empresário. Sua equipe é a maior razão do 
sucesso do seu negócio. Se você não conseguir agüentar a 
pressão de tratar e liderar pessoas que têm sentimentos e 
necessidades, desista de ter um estúdio e vire freelancer. 

Preste atenção no orçamento 

Saiba como lidar com projetos que estão 
estourando o orçamento, para que possa 
renegociá-lo com antecedência", aconselha 

Neil Roddis. "Cobranças adicionais irritam os clientes, e 
nunca é aconselhável cobrar mais dinheiro depois que o 
projeto é concluído. 









Concorrências fazem parte da rotina 
de muitos estúdios de design. Se você 
conseguir impressionar um cliente e 
ganhá-la, começará a forjar um 
relacionamento duradouro, que pode 
garantir outros trabalhos. Contudo, 
tome cuidado ao entrar neste território: 
se causar uma má impressão, você 
corre o risco de perder o seu precioso 
tempo e, pior ainda, perderá o cliente. 

Adam Jenns trabalha no 
estúdio Mainframe, que consegue 
cerca de 40% de seus trabalhos por 
meio de concorrências. Para ele, o 
segredo de uma boa proposta está em 
uma ideia forte, apoiada por uma parte 
visual ¡mpactante.'Além disso, procure 
usar o mínimo de texto possível em 
suas apresentações", recomenda. "As 
pessoas vivem na correria, então 
precisam de algo que possam 
entender rapidamente." 

Alguns clientes têm uma 
política de "meio a meio": metade do 
orçamento do projeto serve para cobrir 
os gastos com a apresentação e a 
outra metade vai para o vencedor da 
concorrência. Outros não pagam nada 
para os participantes. Infelizmente, no 
Brasil, pagaros profissionais que 
participam de uma concorrência é 
uma prática rara. "Muitas empresas se 
apoiam no nome que têm no mercado 
para não pagar nada, e isso não nos 
atrai nem um pouco", diz Rodrigo Deligi, 
sócio do Megalodesign."Para mim, 
isso demonstra uma tendência à falta 
de parceria e de valorização de uma 
relação comercial mais longa e sólida." 

Casper Franken, do 
Shotopop, só participa de 
concorrências se tiver tempo de sobra, 
para não prejudicar outros projetos. 
"Concorrências podem ser uma 
experiência positiva, mesmo se você 
não ganhar. Caso se saia bem, pode ser 
chamado para outra concorrência, ou 
conseguir outros trabalhos", diz. 

Em outras palavras, se a 
concorrência for realizada por uma 
grande agência, participar dela pode 
abrir portas para outros clientes. 
"Passar uma boa impressão é mais 
importante do que ganhar a 
concorrência", opina Alexandre Souza, 
cofundador do Doubleleft. "Se você 
apresenta uma boa proposta e faz 
uma apresentação marcante, o cliente 
vai querer saber o que você tem a 
oferecer nas próximas oportunidades." 

Já o ilustrador Renato 
Faccini vê as coisas de outro ângulo. 
"Francamente, prefiro ganhar", 
confessa."Causar uma boa impressão 
é relativo. Você foi ótimo, todos 
adoraram o trabalho, mas ele acabou 
não acontecendo e você nunca mais 
foi chamado. A rotatividade das 
empresas é alta; os cargos mudam, 
pessoas são demitidas e, por esse e 
outros fatores, você pode perder e nem 
saber o que houve." Rick Pimentel, 
sócio do MadFX, acredita que tudo tem 
o seu lado bom:"0 melhor caminho é o 
do meio. Ganhar concorrências é 
manter o estúdio em pé. Causar uma 
boa impressão abre portas para sua 
empresa crescer e ser indicada." 









Para alguns, clientes são o sangue que nutre o mercado do 
design. Para outros, são verdadeiros sanguessugas. Seja 
qual for a sua opinião, é impossível manter um estúdio sem 
um fluxo estável de projetos comerciais. Infelizmente, é 
fácil encontrar (ou ser) alguém que já viveu um pesadelo 
com aquele dono de empresa que frustrou todas as etapas 
do trabalho e pagou muito pouco - ou nem pagou. Nessas 
horas, conseguir um bom cliente parece mais difícil do que 
encontrara bendita agulha no palheiro. 

Os fatores que configuram um cliente "do bem" 
variam de acordo com as prioridades de um estúdio. 
"Nosso cliente ideal trabalha para boas marcas, valoriza a 
nossa criatividade, nos remunera bem e no prazo, não faz 

tempestade em copo d'água, mostra 
que valoriza o nosso esforço, nos 
contrata novamente e nos recomenda 
para seus colegas", lista Adam Jenns, 
do Mainframe. "É muito difícil 
encontrá-lo, mas ele existe." 

Rodrigo Deligi, do 
Megalodesign, acredita em uma 
relação recíproca: "0 cliente ideal 
entende o processo de um projeto 
de design, é transparente e educado. 
Mas isso também deve valer para o 
estúdio, que precisa entender as 
necessidades do cliente". Para alguns, 
a vontade de inovar é mais importante. 
"Um bom cliente não tem medo de 
correr riscos", acha Nat Hunter, do 
Airside. "Queremos trabalhar com 
quem realmente tem vontade de fazer 
algo novo e diferenciado. A única coisa 
que não fazemos é aceitar um projeto 
apenas pelo dinheiro. Isso costuma 
dar muito errado." 

Estúdios em etapas distintas 
de desenvolvimento precisam de tipos 
diferentes de clientes: "No começo, 
clientes regulares são uma fonte de 
renda estável", aponta Matt Miller, do 
ustwo. "Depois que o estúdio já tiver 
crescido um pouco, pode se dedicara 
projetos mais selecionados." 

A grande questão em jogo é 
como melhorar o seu portfolio para, 
consequentemente, aumentar o nível 
da sua lista de clientes. "0 segredo é 
fazer com que cada projeto seja 
melhor do que o anterior, ou pelo 
menos diferente", opina Dan Moore, do 
Studio Output."Quando você estiver 
munido de projetos interessantes, é 
hora de se mostrar para o mundo." 

Adam Jenns também é 
adepto dessa estratégia de melhora 
progressiva: "Se você se deixar 
estagnar nesse mercado cada vez 
mais cheio de gente talentosa, ficará 
obsoleto. Não tenha medo de mostrar 
para potenciais clientes o que você 
andou fazendo". Respeitar os próprios 
princípios também é importante. 
"Trabalhar para pessoas ou empresas 
que não agem ou pensam de acordo 
com o que você julga correto pode 
gerar um prejuízo moral e pessoal 
maior do que o lucro que esse cliente 
traria", afirma Rodrigo Deligi. 

Quando se procura clientes 
e projetos fora de sua zona de conforto, 
é preciso ampliar seus horizontes. 
"Estamos sempre desenvolvendo 
novas habilidades que se encaixam 
em nossa visão para a empresa", conta 
Adam Jenns."Por esse motivo, nossos 
clientes sabem exatamente o que 
fazemos, e não acho que esperam 
que desviemos muito do nosso estilo." 
Nat Hunter concorda: "Aprender 
coisas novas e mudar nosso modelo 
de negócios são coisas que tornam 
um trabalho mais desejável do que 
o outro." 
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