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Briefing
Concepção de marca

O diretor de arte Rafael Conde mostra como criou todo
odesign da marca Carnevalee AuthenticClothing

Rafael Conde
O diretor de arte Rafael Conde está no mercado
de design há mais de 10 anos. Ele é responsável
por todas as campanhas da marca de roupas
Carnevalee Authentic Cíothing, além de fazer
parte da equipe o'e criação da agência
PeraltaStrawberryFrog de São Paulo. Saiba
mais em http://rafaelconde.com.

O briefing
A Carneval.ee deixou ao cargo de Rafael Conde
toda a identidade visual da marca, que havia
acabado de ser criada. Ele deveria sugerir um
conceito que mostrasse algo único, moderno,
elegante e diferenciado. O principal objetivo
da Carnevalee é conquistar um público muito
específico - o homem moderno -, passando
credibilidade, admiração e segurança para o
consumidor final. As palavras-chave do
projeto eram exclusividade, modernidadee
conceito diferenciado.

Recursos utilizados
Papel e caneta
ÍMac20"/
MacBook

_Scanner H P
lllusiratcrCSS
Photoshop CS3

A marca de roupas Carnevalee tem o propósito de ser
sinônimo de exclusividade. O principal objetivo da marca
sempre foi passar modernidade e qualidade para o seu
público-alvo, o homem moderno. Por se tratar de vestuário
masculino, coisa que existe aos montes no mercado nacional
e internacional, a marca sempre buscou 'estampar' um
diferencial no segmento de moda.

A Carnevalee é praticamente um filho para mim.
Participei de todos os processos criativos, desde a criação do
togo até as produções finais. A marca é um projeto de dois
jovens empresários cariocas, Leonardo Rocha e Raphaet
Netto. Eles queriam abrir um negócio do setor de moda, mas
não conheciam nada da área. Por isso, eles decidiram contar
com. a minha ajuda para construir a marca.

A partir das primeiras conversas que tive com a
dupla, fizemos várias reuniões e fechamos uma parceria. Hoje,
sou responsável por toda a comunicação interna e externa da
Carnevalee. Nunca tivemos o objetivo de criar apenas mais um
pedaço de pano com quatro buracos, e sim dar confiança a
quem veste uma de nossas malhas. Quem veste Carnevalee se
torna único! O conceito 'Special Shirts' [Camisas Especiais] faz
parte de nossa filosofia, que ê exclusividade, modernidade e
conceito diferenciado.
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01-02 O estúdio em
que Rafael Conde
concebeu toda a arte

Invista
É muito importante investirem você.

Compre lívros de design, leia e veja revistas
nacionais e importadas e pesquise boas
referências. O elemento mais importante de uni
processo criativo é saber ver, entender e usufrui r
suas referências. Em alguns casos, três ou quatro
referências podem definir um elemento ou até
mesmo todo o projeto. Uma boa referência pode
estar numa simples textura de uma parede
descascada ou em um desenho japonês. É
preciso saber utilizar bem as suas buscas.

É muito útil ver portfólios de outros
artistas. O Brasil é um verdadeiro celeiro de
designers e diretores de arte talentosos, porém
os estrangeiros ainda são destaque, e estão à
frente no que diz respeito a novidades e recursos
tecnológicos. Estar atento a esses trabalhos é
uma excelente forma de ver novos traços,
conceitos e idéias.

MS.
Capítulo 1 - O logo
Depois de definir claramente as características da marca
Carnevalee e seus objetivos, fiz uma análise detalhada do
briefíng, separando cada etapa da criação. Como faço em todo
processo criativo e de programação visual, comecei pelos
estudos da criação e do desenvolvimento do logo para, só
depois, criar as estampas e o site.

Junto com Leonardo e Raphael, fiz um levantamento
de marcas conhecidas e renomacias no meio de moda fashion,
tanto nacionais quanto internacionais. Tive total liberdade para
fazer o que quis, porém, já sabia que ele deveria seguir os
conceitos novo, moderno e elegante. Comecei a rabiscar alguns
traços em papel e a definir a tipografia mais adequada para o
conceito da marca.

Por'Carnevalee ser um nome relativamente grande,
resolvemos quebrar a palavra em três partes, o que deu uma
melhor leitura e facilitou a aplicação do logo em várias mídias,
como no site e nas etiquetas das camisas. Para dar
urn toque mais elegante à marca, transformando-a também
em um conceito fashion, resolvi inserir alguns traços no logo.
Nesse caso, nada melhor do que elementos clássicos e ->
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03-06 O diretor de arte
Rafael Conde,
juntamente com os
sócios da Carnevalee,
fez u ma busca
detalhada de imagens,
títulos, frasese
personagens famosos
para estampar as
camisetas da marca

-^ fios, visto que a marca deveria ser forte e transmitir
elegância para o público masculino. O objetivo da Carnevalee
era transformar o togo em um brasão, porém, essa
transformação não poderia resultar em algo bruto, antigo e
pesado. Por esse motivo, escolhemos duas cores básicas:
preto e branco.

Capítulo 2 - Estampas e material promocional
Depois do logo, comecei a pensar nas estampas em reuniões
com Leonardo e Raphaet. Utilizando ilustrações e frases que
remetem ao passado, além de personagens-ícones de várias
gerações, fizemos uma busca detalhada de imagens, títulos,
frases e personagens famosos, sem esquecer das texturas,
que, assim como a marca, deveriam ser diferenciadas.

Todas as criações das estampas são minhas, porém,
sempre procuro conferir referências de outros designers,
nacionais e internacionais. Também procuro escutar opiniões
da galera mais exigente, que gosta de vestir algo novo e que
seja de boa qualidade. Não sigo tendências para estampas:
apenas vejo algo que seria interessante e transformo em uma
arte que gostaria de ter estampada em meu peito. Tendências
do tipo caveiras, flores, pranchas e tribais já estão manjadas e

batidas demais no meio fashion. É preciso transformar e se
desvencilhar desses clichês.

Os conceitos de escolha de estampas para a marca
sempre foram únicos e inusitados. Estampar algo interessante
ou engraçado em uma camisa não é nada fácil, principalmente
porque já existem muitas marcas que fazem a mesma coisa.
Optamos por sempre associar alguma imagem, evento,
personalidade ou frase marcante em nossas camisas; acredito
que seja essa a diferença da Carnevalee para as demais
marcas. Entre as personalidades escolhidas estão o grande
físico Albert Einstein, o boxeador Muharnmad Ali [que em urna
das estampas luta com o garoto-propaganda George
Foreman], o lendário rei do soul norte-americano James
Brown, o monstro criado pelo Dr. Frankenstein, além do
Festival de Woodstock.

Também participei da escolha de acabamento,
cairnento e costura da malha. É muito importante que o
designer se faça presente em todas as etapas de criação de
um produto. Por nunca ter feito nenhum projeto nessa área,
tive que estudar sobre malhas e acabamentos. Todos os
passos são fundamentais para uma excelente produção e um
ótimo resultado para os consumidores. Além de uma etiqueta
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Influências
Minhas influências são muitas. Elas vão desde
a minha min/biblioteca de livros de design até
a rede mundial de computadores. Mas não
fico só por aí: as melhores referências estão
no dia-a-día, no trajeto para a agência e até
mesmo nos finais de semana, em uma mesa
de bar com os amigos.

Revistas
Archíve, Visionaire, Computer Arts e todas
com design diferenciado e conteúdo.

Principais sites de referências
Uailab
(www.uaitab.com):

_The FWA
(www.thefwa.com);

.Digital Abstracts
(www.digitalabstracts.com);

_New Web Pick
(www.newwebpick.com);

_Revista Colectiva
(www.revistacolectiva.com);

_The Dreamer
(www.thedreamer.com.br);
_Fubiz
(www.fubiz.net);
_Brainstorm 9
(www.brainstorm9.com.br).

diferenciada, criamos adesivos comemorativos e, o mais
importante, uma embalagem exclusiva Carnevalee.

Capítulos-O site
A página da marca Carnevaíee foi criada com o objetivo de ser
simples e prática na navegação, sem perder o visual fashion,
elegante e masculino, conceitos sempre atrelados aos
produtos. Por se tratar de urna marca carioca, nada melhor que
urna foto do Rio de Janeiro como fundo da home. É um clichê
regional permitido em casos em que a marca precisa mostrara
sua origem.

Sempre tivemos a intenção de apresentar as camisas
de forma diferente. Por isso, selecionamos imagens que
tivessem um link com as estampas de cada camisa, o que daria
um aspecto realístico às estampas e amarraria o conceito
corno um todo. Para cada camisa também há uma cor de fundo,
o que dá certo apelo a cada estampa e torna a navegação mais
agradável e harmônica.

Ao criar todo o conceito da marca, tivemos então que
pensar em todo o material promocional. Todas as camisas vão
com uma tag específica da marca, com as principais
informações das malhas e dicas de lavagem.

Capítulo 4 - Considerações finais
Esse projeto foi um dos trabalhos mais desafiadores e
atraentes que já tive a oportunidade de desenvolver, pois pude
criar para as três formas de design: Gráfico, Fashion Design e
Design de Interfaces.

O mais satisfatório foi saber que todo o conceito
visual e as estampas foram um verdadeiro sucesso, com total
aceitação do público. Hoje, a Carnevalee é uma marca que já
possui consumidores fiéis e que cada vez mais atinge o
homem 'moderninho', sempre ligado em novas tendências.

Gostaria de agradecer a toda a minha família,
principalmente à minha mulher (que está grávida), minha mãe
e o todos os meus amigos, principalmente Beatriz Brandão e
Tânia Marinho.
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