
Como comissionar um ilustrador profissional   
Um guia para projetos independendentes  
Estamos abertos para trabalhar com projetos comissionados independentes e particulares. 
Pedimos apenas para que esse guia seja consultado antes de entrar em contato com um de 
nossos agentes para que você possa se familiarizar com o processo de orçamento e tenha uma 
idéia do que influenciará nos custos para trabalhos de ilustração e animação comissionados. 

Quanto custa? 
As taxas de nossos artistas variam entre USD $ 250.00 a USD $ 1,250.00 por dia, dependendo da 
popularidade do artista, do estilo escolhido e da complexidade das ilustrações que você tem em 
mente para seu projeto. Os custos também irão variar de acordo com os usos pretendidos para a 
imagem, os meios, os territórios e o tempo de licenciamento.  

Quanto tempo leva? 
O tempo necessário para concluir um projeto de ilustrações comissionadas também depende 
dos fatores abaixo: a) o número de ilustrações, b) seu estilo / complexidade; c) a disponibilidade 
do ilustrador (alguns dos nossos artistas estão agendados para semanas ou meses). Para estilos 
mais simples, várias ilustrações podem ser produzidas em um único dia, enquanto para ilustrações 
mais complexas, uma única ilustração pode levar vários dias.

Que informações você precisa nos passar?
Para fornecermos uma estimativa de orçamento, normalmente precisamos de respostas para as 
perguntas abaixo: 

• O que a composição envolve (por exemplo, pessoas / animais / paisagens)?

• Você pode fornecer um briefing detalhado da imagem?

• Qual o tamanho das ilustrações (por exemplo, 1/4 página / 1/2 página / página inteira)?

• Quantas ilustrações você precisa?

• Você pode fornecer amostras do que você gosta como guia / referência de estilo?

• Você pode fornecer layouts com texto que mostrem o espaço exato disponível para 

as ilustrações?

• Qual é o tamanho formato do livro? (fechado, aberto, lombada, etc )

• Qual é o cronograma do seu projeto?

• Onde este livro será distribuído (por exemplo, nacional / mundialmente)?

• As imagens serão usadas apenas no livro ou em outros lugares (por exemplo, site, 

merchandising)?

• Qual é o seu budget/ orçamento disponível para o projeto?

Você pretende trabalhar com uma editora? 
Se você planeja trabalhar com uma editora, eles provavelmente irão opinar sobre a escolha do 
ilustrador. Por isso recomendamos o comissionamento apenas de uma capa e uma página dupla 
de conceito nessa fase.

Obrigado novamente por baixar este guia. Esperamos que você o tenha encontrado aqui 
informações úteis e esperamos ajudá-lo ainda mais em seu projeto. 

Aliás, se o tempo e o orçamento forem realmente limitados, talvez você possa encontrar o que 
deseja em www.stockillustrations.com. Por lá estão disponíveis para licenciamento milhares de 
ilustrações de alta qualidade e preços acessíveis para uso imediato. 
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