
Nascida na África do Sul, a diretora 
de criação Carin Standford é uma dos 
três diretores da Shotopop, que 
continua em expansão. O estúdio fica 
no parque London Fields, o único em 
que se permite o braai, churrasco 
típico de regiões africanas. 
www.shotopop.com 

Computer Arts: Como você promoveu 
o estúdio logo no lançamento? 
Carin Standford: No começo não 
tínhamos ideia do que fazer. 
Começamos enviando imagens para 
blogs e portais, tentando colocar 
nosso projeto aqui e ali. Isso funcionou 
bem. Logo começamos a seguir blogs 
e começamos a enviar trabalhos para 
novas publicações.Também 
começamos a enviar tutoriais para 
revistas. Honestamente, não há 
market ing que não funcione de 
alguma forma, é só descobrir qual a 
melhor para você. Não gaste mais do 
que pode pagar, mas também não seja 
mesquinho. Como dizem: você precisa 
gastar dinheiro para fazer dinheiro. E 
fazer alguns trabalhos de graça no 
começo pode ajudar no f inal . 

CA: O que queria ter ouvido de 
alguém experiente em negócios? 
CS: Como colocar preço no trabalho. 
Mas até hoje as pessoas se mantêm 
misteriosas quanto a isso. Acho que é 
uma dessas coisas indiscretas, t ipo 
perguntar o salário de alguém. Sendo 
ilustradora, não tive essa cabeça de 
empresária.Ter as pessoas certas ao 
seu lado é sempre importante. 

CA: Vale a pena gastar tempo e 
esforço pesquisando e contatando 
clientes em potencial? 
CS: Acho que isso depende de cada 
negócio. Nós achamos que a lgumas 
pessoas não gos tam de ser 
con tadas , mas para a lguns 
negócios isso pode funcionar. O 
boca a boca gera lmente é o que dá 
melhor resu l tado e as relações 
deste t ipo tendem a se manter por 
mais tempo , já que as pessoas 
podem associar nomes a rostos e 
re lac ioná- los ao t raba lho . 

CA: Existem maneiras menos óbvias 
de ganhar dinheiro com design e 
ilustração? 
CS: Uma forma é ter um estoque de 
i lustrações ou i lustrações com 
royalties, como vender produtos em 
lojas on-l ine, em que você ganha uma 
porcentagem por cada venda. Isso é, 
digamos, uma forma passiva de 
ganhardinheiro.Você pode ter algo 
antigo que criou e que acabou não 
usando ou então um projeto pessoal, 
que pode acabar gerando algo. Faça 
t rabalhos mais autorais para 
desenvolver seu esti lo e vender 
coisas que podem resultar em 
comissões no futuro. 
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http://www.shotopop.com
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