
Ter a sensação de que o c l iente não entende uma palavra

do que você diz é comum para mui tos designers. Afinal, é 

muito difícil que seu contratante entenda de design tanto

quanto você. Contudo, quando o assunto é tipografia, a 

falta de entendimento por parte dos clientes parece ser

bem mais frequente. Não importa o quanto você possa

gostar do assunto: conversas que envolvem termos como

altura-x, descendentes e glifos podem ser bem chatas

para quem não faz ideia do que esses termos significam.

A não ser que você tenha a sorte de trabalhar

para alguém que coloque a inovação e o aspecto artístico

do projeto na frente de preocupações mais triviais, como

legibilidade e hierarquia, a t ipografia de seus trabalhos

comerciais tem uma função muito bem definida: transmit ir

uma ou mais informações da maneira mais simples e 

direta possível. E, geralmente, são projetos desse tipo que

colocam comida na mesa de designers de todo o mundo.

Mesmo assim, se você acha que a tipografia para

campanhas publicitárias, identidades corporativas,

brochuras e relatórios de empresas se resume a Helvetica

corpo 12, é melhor rever seus conceitos. Nas próximas

páginas, quatro estúdios mostram como o tratamento

tipográfico de um job pode sertão inovador c o m o o d e u m

projeto experimental.



A Estela entrou em contato conosco

pedindo que criássemos apenas um

cartão de visita. Contudo, após

experimentarmos seus docinhos,

tortas e bolos deliciosos, conseguimos convencê-la de que

precisava de um logotipo. Seus quitutes são lindos, feitos com

ingredientes de alta qualidade. 0 cartão que ela havia pedido,

apenas com seus contatos, não comunicaria tudo isso.

Nosso processo criativo começa na reunião com o 

cliente, quando procuramos descobrir o que ele espera do

projeto, quem ele é e como se comporta. Estela é delicada,

atenciosa, e faz tudo com muito amor e capricho. Isso

influenciou diretamente a imagem que o logo deveria passar.

Buscamos referências de culinária, analisamos os

concorrentes e chegamos à conclusão de que o branding

deveria comunicar essa característica artesanal e refinada do

trabalho da cliente. Nos inspiramos no ambiente e nas placas

de confeitarias da década de 1920, como algumas pasticcerie 
(confeitarias) italianas, e nos enfeites que Estela cria para seus

bolos e doces.

A tipografia seria fundamental para transmitir a 

imagem que buscávamos. Fizemos uma extensa pesquisa em

vários sites defoundries e acabamos adquirindo a Bellerose,

uma fonte no estilo art déco, no site www.harristype.com.

Unimos a ela um desenho decorativo desenvolvido a partir de

caracteres da fonte Zapfino e, assim, conseguimos fortalecer o 

nome Estela Aires. Para finalizar, escolhemos umtom de

marrom-chocolate e o utilizamos em degradê para refinar.

Depois do logotipo, desenvolvemos um cartão de

visita e ímãs de geladeira em papel reciclado para a Estela

entregar junto com as encomendas. Criamos também um

bannereum postal com imagens dos doces que ela faz, que

poderia ser colocado nas mesas decoradas para casamentos e 

eventos. Os cartões foram impressos em offset plana, no papel

Reciclato da Suzano de 300g/m 2 , em quatro por quatro cores e 

acabamento com faca especial. Para os ímãs, usamos o 

mesmo papel em 180g/m2, impressão digital Xerox, em quatro

por zero cores. Os postais foram impressos em papel-cartão

supremo DuoDesign de 250g/m2, quatro por quatro cores, com

verniz total fosco e refile simples.

0 processo de criação do logotipo levou cerca de dez

dias. Os demais materiais foram produzidos em um mês,

incluindo a produção fotográfica de mais de 100 docinhos,

bolos e tortas.Tirando o fato de termos engordado um pouco, a 

experiência de usar o design gráfico para transmitir uma

mensagem é sempre gratificante. Queríamos comunicara

qualidade e a sofisticação dos

produtos Estela Aires em todos os

elementos do projeto. A Estela

acredita que conseguimos!





O objetivo do trabalho era

transformar livros lançados há

décadas em objetos atraentes e 

atuais. O projeto gráfico teria que

mostrar o quanto esses textos ainda são relevantes e merecem

ser lidos pelas novas gerações. A Editora Rocco pediu que

buscássemos um caminho lúdico, que traduzisse e 

emoldurasse o mundo de cada obra, porém sem construir

imagens definitivas. Começamos com a estrutura, passando

para a tipografia e a os elementos principais dos textos.

Também desenvolvemos o logo da coleção.

Todos os livros têm como tema central a vida e a 

morte. Por isso, buscamos uma estrutura circular para

representar o ciclo da vida, ou uma quase bola de cristal, o 

espelho de nós mesmos, por meio da qual os leitores

pudessem imaginar o que cada texto guardava para eles. Nos

baseamos nessa estrutura circular do design das capas para

escolher as fontes, e procuramos combinar famílias clássicas

com tipografias mais atuais e simples. Em todo o projeto,

utilizamos as fontes Filogran, Rosewood, Agenda bold

condensed, Filosofia italic, MilkScripteTimes New Roman.

0 diálogo entre as fontes precisava se destacar em

meio a ilustrações e colagens de época. A tipografia equilibra e 

auxilia a comunicação da imagem criada, sustentando o 

universo de elementos presente no projeto.

As capas foram impressas em quatro cores, com

verniz de reserva no círculo principal e laminação fosca.

Trabalhamos durante um mês e meio. A criação do projeto

gráfico levou em torno de duas semanas, e o restante foi usado

para criar as imagens e definir as aplicações de cores.

Amamos fazer livros, principalmente quando

lidamos com clássicos da literatura mundial. É sempre

desafiador buscar novos caminhos para clássicos, mas isso

só é possível quando a editora apoia e entende o trabalho.

Este, em especial, foi um dos nossos projetos mais prazerosos.

0 cliente gostou do primeiro layout e 

confiou em nossa parceria. Projetos

como este são cada vez mais raros no

mercado de hoje.





Para este projeto, queríamos uma

fonte que conseguisse representar

tanto o lado novo, moderno e 

contemporâneo, quanto a face

tradicional e conceituada do teatro Royai Opera House (ROH).

Precisávamos de algo com estatura e elegância, que pudesse

contrastar com o tradicional brasão. A fonte também não

poderia dominar o design, e sim comunicar de maneira eficaz

a variedade de espetáculos em cartaz no ROH e produções da

companhia de balé do teatro, a Royai Ballet.

Afontedisplay que escolhemos foi a Gotham. Para o 

texto, usamos a Sabon Next. Apesar de a Gotham não ser uma

fonte frequentemente associada à arte, ela é elegante e 

moderna, e também tem a vantagem de não ter serifas, o que a 

faz funcionar tanto em tamanhos grandes quanto pequenos.

Assim, podemos usá-la em pôsteres e em imagens pequenas

para internet e ingressos de espetáculos.

0 cliente adorou a fonte logo de início, pois achou

que ela dava um novo ar à identidade do teatro. A Gotham não

é muito 'moderninha', e consegue denotar a elegância e a 

abordagem contemporânea do ROH.

Entre nossos objetivos, também estava encontrar

uma maneira de deixar o nome do teatro mais aparente no

branding, já que, na identidade antiga, ele quase não aparecia.

0 tamanho das letras era muito pequeno, o que deixava o nome

muito difícilde ler, principalmente em formato digital.

Também renovamos o brasão do ROH. A versão

original foi criada no meio do século 18, e era parte vital do

prestígio do teatro. Porém, elejá havia sido redesenhado

algumas vezes, o que o deixou menos claro e elegante. A 

situação piorava nas reproduções, já que muitas vezes o 

brasão era replicado em negativo - branco em fundo preto -, o 

que o tornava menos visível em tamanhos pequenos.

Para resolver isso, renderizamos o brasão em

negativo e positivo. Depois o redesenhamos completamente,

aumentando o espaço entre os elementos. Dessa forma,

mesmo quando reduzido, suas formas continuam claras e 

definidas. Apesar da intenção de que o brasão funcionasse

digitalmente e fosse adequado para uma marca do século 21,

tomamos cuidado para que não perdesse sua característica

tradicional. Para isso, contamos com a ajuda de um dos

melhores xilogravuristas do Reino Unido, Christopher Wormell.

Se incluirmos o tempo de produção dos manuais

de utilização de marca, demoramos

mais de um ano e meio para

terminar o projeto, com uma

equipe de quatro pessoas.





A pr imei ra coisa a fazer foi d iscut i r

as d imensões e o número de

páginas do jo rna l . Concordamos

que ele deveria ser inteiramente em

preto e branco. Assim, o foco f icar ia na composição, na

escala e nos detalhes.

Philip, diretor de relações públicas da grife

ucraniana Sanahunt, já sabia muito bem da nossa paixão

por t ipograf ia e queria que usássemos uma de nossas

fontes no projeto. Decidimos criar uma especialmente para

o jornal . Primeiro, pensamos em aplicar um negrito forte à 

t ipograf ia, para que ela f icasse parecida com a dos jornais

ingleses da era vitoriana. Mas, no f im , decidimos usar uma

abordagem mais leve, que funcionaria melhor em uma

publicação de moda.

A fonte tem apenas um peso básico, mas, em

manchetes grandes, deixamos os traços mais f inos para

não comprometer a elegância das letras, o que é muito

importante para nós. Qualquer um que conhece o trabalho

de Fabien Baron para a revista Harper's Bazaar, no começo

dos anos 1990 (ou qualquer outro projeto dele), entende a 

importância de criar versões especiais dos caracteres para

manchetes muito grandes. Queríamos obter equilíbrio entre

sofist icação e dramaticidade.

Uma das coisas mais maravilhosas deste projeto

foi o fato de ele ser produzido inteiramente em russo, e,

portanto, usar o alfabeto cirílico. Nunca t ínhamos criado

uma fonte cirílica antes, foi um grande desafio para nós.

Tendemos a quebrar as regras tradicionais da legibilidade

quando cr iamos t ipos, mas, neste caso, foi muito mais

difícil, já que nenhum de nós entendia russo.Tivemos que

ter muito cuidado, pois qualquer inovação que

operássemos na estrutura dos caracteres poderia

deixá-los irreconhecíveis. Depois que decidimos criar uma

fonte geométrica com diferenças sutis de espessura nos

traços, começamos a conceber letras que estabeleceriam

a personalidade única do jornal .

Acho que t ivemos sorte, pois o cl iente

pra t icamente não inter fer iu no processo de cr iação.Tudo

bem que t ínhamos um prazo bem aper tado e, talvez, se

houvesse mais tempo, ter íamos t ido mais problemas no

caminho. O legal deste jo rna l é que, nas próximas

edições, vamos ter a chance de fazer mais exper imentos

com manchetes grandes e imagens de página inteira.

Será uma experiência mui to

interessante. Esperamos dar

mais cont ras te e var iedade à 

d iagramação.

Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 4, n. 42, p. 40-47, fev. 2011.




