
Criação

Criação
passo a passo

de urna logomarca

Nesta edição, vamos

descrever a criação e

o desenvolvimento de

uma logomarca para uma

empresa gráfica passo a

passo, desde seus primeiros

esboços até sua arte final.
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O primeiro momento
O nome "Renover" foi, original-

mente, citado em partes da Bíblia

como um termo ligado à renovação,

imagem à qual a gráfica se identifica.

O primeiro passo foi definir o

briefing do cliente assim como uma

pesquisa junto ao mercado.

O briefing
A empresa desejava um logotipo

colorido com o poder de transmitir

na logomarca seu ramo de atividade,

motivo pelo qual optamos pelas quatro

cores usadas na impressão gráfica.

Os esboços
Nossos profissionais de criação

têm como hábito o desenvolvimento

de suas idéias, primeiro na prancheta;

segundo nosso diretor de arte, a plas-

ticidade do papel e do lápis liberta o

profissional dos superefeitos dos pro-

gramas de ilustração, evitando logo-

marcas sobrecarregadas de efeitos.

Logomarca
Após diversos estudos e esboços,

chegamos a três logomarcas para

identificação do perfil desejado pelo

cliente.

No primeiro exemplo, escolhemos

um "camaleão" para ser um represen-

tante da gráfica, personagem que teria

lugar em diversas peças, mostrando

sua flexibilidade no quesito cores,

bem como a flexibilidade e versatili-

dade em relação aos diversos serviços

oferecidos pela gráfica, uma parceria

completa.

Na segunda opção, existia em se-

gundo plano uma pena de nanquim,

uma das formas mais antigas de im-

pressão, porém com um traçado e co-

res vivas demonstrando modernidade.

Ótima opção para representar a tradi-

ção de 30 anos de experiência, aliada

com modernidade e atualidade.

Na terceira opção, o caminho es-

colhido foi a ilustração de folhas de

papel, cada uma em uma cor primária

O desenvolvimento no Ilustrator - Opção "Pena"

Anúncio



Criação
para o segmento de impressão gráfi-

ca, a opção de dividir a palavra ficou

por conta de ressaltar a gráfica, como

"over" em tudo, equipamentos, profis-

sionalismo, qualidade e preço.

Algumas outras opções foram

desenvolvidas, mas descartadas pela

própria equipe por razões de estratégia

de apresentação.

A apresentação
Após a definição dos logotipos a

serem apresentados, passamos para a

impressão de layout em papel espe-

cial e montagem em pranchas rígidas,

utilizando papel madeira como base

e papel preto fosco para a aplicação

do "print". Sobre a prancha, usamos

papel manteiga para proteger o layout

e poder anotar qualquer alteração soli-

citada pelo cliente posteriormente.

Apesar das facilidades de e-mail

e formatos multiplataforma, é muito

importante uma apresentação pessoal-

mente com a reprodução impressa para

obter impacto, além da oportunidade

de apresentar a defesa de criação de

cada layout.

A finalização
Dois dos logotipos selecionados

foram vetorizados e finalizados no Co-

relDraw 12 e o logotipo com a opção

da pena foi finalizado no Ilustrator 10.

Acompanhe o processo.

Para facilitar o trabalho da ilustra-

ção digital, foram escaneadas as ima-

gens dos esboços e utilizados como

referência na vetorização.

Á primeira opção
O Camaleão foi extraído de um

clipart e depois recebeu um efeito

"Rainbow" (degrade com mais do que

duas cores), neste caso, com as cores

CMYK para não fugir à regra imposta

pelo briefing. O desenho do camaleão

foi estilizado por meio da edição de

nós do CorelDraw. A tipologia esco-

lhida como base para a logomarca

foi a "Arial Black", com algumas

alterações com expansão da fonte.

No espaçamento entre caracteres, foi

aplicado um valor negativo para dar

mais peso ao texto, além do visual que

o estilo "black" já oferece. O camaleão

ficou apoiado no começo do texto para

interagir com a marca. O objetivo des-

te logo era criar uma interação entre

marca e personagem no decorrer da

comunicação, mudando de posição,

dependendo da peça desenvolvida.

A segunda opção
Na segunda opção, utilizamos o

Ilustrator como ferramenta de fina-

lização, sobretudo porque o efeito

desejado para a tipologia era nativo

do programa na paleta estilos. A fonte

adotada também foi a "Arial", e aplica-

mos o estilo "Blue Goo", deformando

completamente a fonte original, com

um degrade em malha, utilizando

as cores azul e branco, fugindo do

preto aplicado nos outros exemplos.

Ao fundo, como segundo elemento,

aplicamos uma "pena de escrita", um

elemento existente na paleta "Brushes"
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Aplicação de "Rainbow"e entre letras no CorelDraw - Opção "Camaleão"



Criação
do Ilustrator, para utilizá-lo como um

objeto basta clicar no mesmo e arrastar

para a página, depois usamos o efeito

"Rainbow", novamente, com as cores

CMYK e editamos os nós para caracte-

rizar como uma pena e não uma folha.

O efeito aplicado com a sombra so-

mente na tipologia suavizou a marca,

oferecendo melhor visibilidade para

a pena.

Á opção aprovada
A opção foi escolhida e aprovada

pelo cliente. Nesta opção, a fonte uti-

lizada foi da família "Square", sem

nenhuma alteração; inicialmente, o

trio de letras "REN" seria aplicado nos

formatos Light e "OVER" como Black,

apresentando uma dupla sugestão ao

nome tanto "RENOVER" com o sen-

tido de renovação e o extremo "REN

- OVER" fortalecendo a idéia de uma

gráfica OVER em tudo o que faz. Mas

por escolha do cliente tivemos de man-

ter toda a palavra no mesmo estilo.

Sobre o texto aplicamos quatro

folhas, sugerindo impressão em poli-

cromia, o tradicional chavão CMYK.

Certamente, a associação das cores

sugere que o logotipo seja de uma em-

presa ligada à área de impressão. Uma

leve sombra foi aplicada às folhas para

destacá-las do texto. Por fim, a assina-

tura como Gráfica e Editora utilizando

a fonte "Avalon Quest" da ITC Fonts.

Conclusão
Muitas vezes, o trabalho da Criação

sofre alterações na finalização, a gran-

de questão é a interferência do clien-

te que por mais que se discuta, é ele

quem tem o voto "Minerva", ficando a

seu critério o que é bom ou não para a

imagem de sua empresa.

Pudemos perceber que a tendência

da maioria dos empresários, sobretudo

aqueles que não possuem formação nas

áreas ligadas ao meio da comunicação,

é optar pelo óbvio e pela comunicação

mais direta, evitando a interferência de

elementos que poderiam acrescentar à

imagem de suas empresas.

Na verdade, algumas criações que

poderiam gerar curiosidade no usu-

ário, são interpretadas como ruídos.

O importante é oferecer as opções de

criação pré-aprovadas pelo design, não

apresentar logotipos que não estejam,

de acordo com seu bom senso, pois,

muitas vezes, será o logotipo escolhi-

do pelo cliente. Seja crítico com seu

trabalho e só apresente os melhores

resultados.

renover@signdesign.com.br

Mauro Arruda

Programador visual desde 1984
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Aplicação de vetor e sombras no CorelDraw - Opção "Folhas"

Fonte: Revista Comunicação Visual - 2004
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