
produtos e processos da área gráfica para a produção de rótulos e embalagens

Para serem esmiuçadas
Escolha criteriosa de fontes tipográficas pode baratear impressão de embalagens

m seu célebre livro Elementos do Estilo
Tipográfico, de 1992, o especialista
americano Robert Bringhurst dizia que
a tipografia "está para a literatura assim

como a performance musical está para a composi-
ção: é um ato essencial de interpretação, cheio de
infinitas oportunidades para a iluminação ou para a
estupidez". Bringhurst sabia que o uso de famílias
tipográficas adequadas assume outras prioridades
além da geração de clareza e da facilitação da leitura.
O estudo de fontes, ou letterform design, tornou-se
uma importante ferramenta de redução das despe-
sas de impressão, um aliado diante das pressões de
custo que cada vez mais incidem nesse processo.
Especialistas defendem que praticamente qualquer
produto gráfico - livros, embalagens, panfletos
- pode ficar mais barato a partir de análises técnicas
das características das letras nele estampadas.

Tal possibilidade é especialmente evidente nas
reformulações gráficas a que foram submetidos
grandes jornais americanos nos anos 90. Diários e
outros produtos editoriais com grande número de
páginas conseguiram reduzir de forma considerável

suas despesas gráficas apostando em redesign das
letras. Com isso, combateram pontos de acúmulo de
tinta, dentre outras melhorias guiadas pelos diversos
conceitos do letterform design.

A pergunta que surge é se tais análises também
podem reduzir custos na produção de embalagens.
Sim, dizem os profissionais do ramo, lembrando, por
exemplo, que a eliminação do uso de calço de preto
em impressões em que tal recurso é desnecessário
por si só já rende uma boa economia. "A indústria de
embalagem precisa entender que o estudo de letras
pode ser caro e demorado, mas, quando bem feito,
ele traz ganhos, e invariavelmente se paga", defende
Sara de Paula Souza, da agência Hi Design, especia-
lizada no tema.

Corroborando as prerrogativas econômicas, a
designer lembra que a partir do letterform design é
possível inserir mais informações em menos espaço,
diminuindo a quantidade de substrato consumido. No
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campo das embalagens, esse detalhe seria capaz
de fazer grande diferença. "Ao mesmo tempo
que economiza material, o estudo de letras resol-
ve problemas de leitura", entende Sara, citando
como exemplos críticos os contra-rótulos que
trazem textos excessivamente condensados, em
que as palavras "emendam umas nas outras".

leis
Entre outras curiosidades, o estudo tipográfico
mostra que letras com o mesmo corpo podem
ter tamanhos diferentes. "Isso significa que a
legislação que especifica o tamanho do texto
legal de determinadas embalagens pode ser dri-
blada", conta a designer. O letterform design
também é indicado para embalagens de produtos
destinados à exportação, que podem embaralhar
a compreensão dos consumidores ao apresentar
num mesmo espaço e com layout mal resolvido
textos em dois ou mais idiomas. A tendência
de crescimento das técnicas de estudo de letras
também se deve ao fato de que medicamentos e
outros produtos de venda controlada podem ser
retirados do mercado se os textos de suas emba-
lagens não apresentarem clareza.

Em termos estéticos, a tipografia no projeto
gráfico deve reforçar a harmonia do conjunto de
grafismos. "É difícil criar regras de aplicações
de estudo de letras, pois os projetos são muito
complexos e diferentes uns dos outros", diz o
também designer Gustavo Lassala, professor da
Escola Senai Theobaldo De Nigris. No caso da
redução de custos, o especialista acredita que
ela "só é possível a partir da análise do projeto
gráfico como um todo, respeitando as condições
do briefing e sabendo conjugar os elementos do
estilo tipográfico".

Sabe-se que, nas embalagens, aplicações
de hot-stamping, por exemplo, exigem muitos
estudos de espaçamento. Como exemplo de
letterform design explorado com sucesso pela
indústria de embalagem, Sara de Paula Souza
cita as fragrâncias Body Splash, da Anantha, cujo
layout foi concebido pela Hi Design. "O 'tipo'
escolhido para os cartuchos do produto, Century
Old Style, transmite um design harmonioso com
as ilustrações", conta ela. "No texto legal, que
aparece no verso dos cartuchos, usamos a mesma
família tipográfica, com a preocupação de não
condensar as letras mais de 85%."
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