
"A tipografia é como o ar: sua vida depende dele, mas 
você não percebe." Essa frase bem-humorada de Fabio 
Haag, diretor de criação do escritório brasileiro da 
agência tipográfica Dalton Maag, de Londres, reflete a 
importância da tipografia - mesmo que alguns só 
percebam isso quando algo dá errado.Tudo de que um 
designer precisa para criar fontes é caneta, papel, um 
software de edição de fontes e muita paciência. Quem 
não cria fontes, por sua vez, pode escolher entre 
milhares para usar em seus projetos em sites 
especializados, por meio de foundries (produtoras de 
fontes) ou mesmo no portfólio de tipógrafos freelancers. 

"Hoje, existem mais fontes do que nunca", 
afirma Erik Spiekermann Cwww.eden.spiekermann.com), 
criador das famosas ITC Off icina Sans e Serif e FF Meta. 
Por isso, encontrar a ideal é possível, apesar de dar 
trabalho:"Astendênciasmudam,masmuitacoisa 
continua igual: os clientes ainda têm medo, os 
orçamentos ainda são pequenos e bons designers 
sabem que o que fazem é, acima de tudo, uma atividade 
intelectual, enquanto outros apenas decoram páginas". 

Saber usar fontes é o que 
separa amadores de 
experts. Aprenda com 
grandes designers e crie 
projetos espetaculares 
PonSymaTariq (Inglaterra) // 
Diego Pires (Brasil) 
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Crystian Cruz (crystiancruz.tumblr.com), 
designer, tipógrafo e diretor de arte da revista GQ 
brasileira, cria fontes desde 1997. "Hoje, todo designer 
sabe da importância de se ter uma boa tipografia em 
seus projetos", acredita ele, que afirma não ter uma fonte 
favorita. "Isso é relativo", justifica. "Temos fontes 
clássicas, como Helvetica e Bodoni, que servem para 
muitas situações. Porém, atualmente, tipografias que 
resolvem problemas específicos são muito 
interessantes, como as feitas para sinalização ou para 
telas de smartphones." Crystian destaca famílias de 
fontes que formam type systems [criadas com foco na 
utilização, em vez de aspectos formais], como a Freight, 
de Joshua Darden. "Elas são muito úteis para projetos 
cross-media, o que é cada vez mais comum." 

O tipógrafo português Mario Feliciano(www. 
felicianotypefoundry.com) encarou o desafio de 
conceber uma tipografia para um jornal sueco 
chamado Svenska Dagbladet. Elejá havia criado fontes 
que foram usadas em publicações como o jornal 
britânico The Sunday Times e a revista Playboy, mas 

esse projeto exigiu habilidades diferentes."Tive de 
investigar como uma língua completamente distinta da 
minha funcionava", conta o tipógrafo. "Descobri que os 
suecos têm sequências de letras muito peculiares e 
palavras bem longas. Alguns podem pensar que, para 
uma palavra longa ser bem escrita, precisa de uma 
fonte estreita, mas é o oposto: uma tipografia mais 
espaçada dá respiro para a leitura, permitindo um 
pouco mais de espaço em branco." 

Todo tipógrafo deve saber se desapegar de suas 
criações quando elas são lançadas para o mundo."Claro 
que é importante ver como nossas fontes são usadas, 
mas é algo que não está sob nosso controle", dizem Ken 
Barber e Ben Kiel, da foundrye estúdio de design House 
Industries (www.hpuseind.com)."Quando vemos que 
uma pessoa usou mal uma tipografia que criamos, 
sabemos que precisamos deixá-las mais transparentes 
e acessíveis. Ver aplicações de nossas fontes, boas ou 
ruins, nos incentiva a nos esforçarmos mais." 

Para Crystian Cruz, o maior pecado que um 
tipógrafo pode cometer é criar uma fonte sem > 
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> considerar os recursos OpenType: "Esta tecnologia 
melhorou muito a qualidade dos projetos tipográficos 
nos últimos cinco anos. Em muitos casos, os tipógrafos 
pensam só no desenho dos caracteres, e não nos 
recursos que podem otimizar a utilização das fontes 
pelos usuários." 

Elliot Jay Stocks (www.elliotjaystocks.com) 
designer, palestrante e autor, acha que, apesar da 
quantidade absurda de fontes disponíveis atualmente, 
existe uma carência de tipografias de nível profissional. 
"O número de fontes amadoras é muito alto", afirma ele. 
"Precisamos de fontes mais completas, com vários 
pesos e larguras, alternates, suporte para vários 
idiomas, e assim por diante. Também gostaria dever 
mais superfamílias, que deixam a tarefa de combinar 
fontes menos complicada." 
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Crystian concorda, mas ressalta que a 
facilidade de criar fontes, resultante do advento dos 
softwares de edição tipográfica, democratizou o 
processo criativo. "Antigamente, as características 
formais das fontes eram definidas e moldadas por 
grandes foundries", explica o designer. "Hoje, com a 
grande variedade de estilos e recursos oferecidos por 
tipógrafos do mundo todo, essa escolha está na mãos 
dos usuários. São eles que decidem o que é relevante 
em uma escolha tipográfica e, consequentemente, 
qual tipo de fonte é mais popular." 

Para Rodrigo Deligi, sócio do estúdio 
Megalodesign (www.megalodesign.com.br), o maior 
problema é que muitos designers querem usar 
tipografias novas só por usar. "Existem muitas fontes 
ótimas, desde as clássicas até as modernas, 

desenhadas por estúdios especializados e tipógrafos 
de verdade. Mas há uma busca exagerada por novas 
tipografias, e poucos designers sabem escolher fontes 
apropriadas", acredita. 

Infelizmente, não existe fórmula mágica para 
selecionar a fonte certa para um projeto. "Você pode 
passar um dia inteiro procurando e não conseguir nada, 
além de uma vista cansada", diz Jeff Knowles, que 
comanda o estúdio Planning Unit ao lado de Nick Hard 
(www.pjannjngunit.co.uk)."Parece que ninguém 
descobriu como organizar fontes. Existem muitas 
ferramentas por aí, mas ainda temos de lidar com 
duplicatas e coisas do tipo. Por isso, é sempre bom ter 
um grupo de fontes confiáveis para usar como estepe." 

Os designers Carlyson Oliveira, Bruno Clériston 
e Maclévison Giovanni, sócios do estúdio ZeroPixel > 
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> (www.zeropixel.com.br), se baseiam nas necessidades 
do brief ing para escolher as fontes que usam em seus 
projetos de branding. "O gosto pessoal nem sempre é a 
melhor opção para um trabalho", alerta o trio. 
"Geralmente, procuramos a fonte pela sua categoria e, 
em seguida,com alguns modelos pré-selecionados, 
fazemos testes já no formato do projeto até 
encontrarmos a mais adequada." 

Na opinião da equipe do ZeroPixel, essa 
escolha é crucial para a mensagem de uma marca: 
"Sussurrada ou gritada, delicada ou agressiva, leve ou 
pesada: quem vai determinar essas características é a 
fonte utilizada no projeto. Uma marca precisa transmitir 
fielmente a essência e a filosofia da empresa ou do 

produto, e nada melhor do que uma tipografia 
adequada para alcançar bons resultados." 

"Todo design é baseado em emoção. Se a 
forma é modificada, a mensagem também será", 
acrescenta Peter Crnokrak, do estúdio The Luxury of 
Protest (www.theluxuryofprotest.com). "A Futura, por 
exemplo, é uma fonte muito particular, especialmente 
seu peso médio, com os Enes supernítidos e os Cês 
cortados verticalmente. Não é uma fonte para vender 
livros de romance, por exemplo." 

Jeff Knowles acha suficiente ter uma coleção 
de sem serifas simples e um bom número de serifadas, 
incluindo clássicas, modernas e algumas com detalhes 
únicos, para dar mais personalidade a um projeto. 
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"Também é bom ter fontes arredondadas e algumas 
que funcionem bem em tamanhos grandes, sem contar 
um bom número de slabs [fonte egípcia ou serifa 
quadrada]" 

Estudar a história das tipografias que você 
pretende usar pode ser muito útil, de acordo com o 
tipógrafo Neil Summerour, fundador da Positype (www. 
positype.com). "Leia sobre a criação da fonte e o que 
inspirou seu desenvolvimento; faça experimentos antes 
de usá-la", aconselha. "Do mesmo jeito que precisa 
entender, conhecer e sentir atração para namorar 
alguém, é preciso se familiarizar com a tipografia antes 
de se comprometer." 
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A popularidade da tipografia está fazendo 
com que os próprios clientes reconheçam as 
oportunidades de marketingque ela oferece. O 
tipógrafo Jean François Porchez criou fontes para 
clientes como Le Monde, YSL, Peugeot e France 
Telecom. Ele foi um dos cinco designers contratados 
pela agência Reflex Image para criar uma série de 
fontes para promover a fabricante de papel Conqueror; 
elas ficariam disponíveis para download gratuito no site 
da empresa por dois anos. "Eles queriam fontes únicas, 
que não tivessem relação entre si. Antes mesmo de 
começar, já tinha pensado em algo completamente 
diferente", conta Jean. "Ninguém quer ver outra 
Garamond ou outra Baskerville." 

Jean propôs o uso de conjuntos de letras 
pequenos, a maioria em caixa-alta, baseados na 
mesma estrutura e com algumas conexões, como 
largura, para oferecer opções para os designers em 
todos os níveis. "A ideia foi emular os designs das 
décadas de 1960 e 1970, quando fontes display [fontes 
grandes e pesadas] e um espaçamento estreito eram 
dominantes", explica. 

Mesmo com tantas fontes novas sendo 
criadas, existem tipografias clássicas que sempre 
voltam a aparecer em projetos de design. "Há pouco 
tempo, passei por uma fase Helvetica, e foi difícil sair 
dela", conta Darren Scott, sócio da Truth Design (www. 
trut-desing.co.uk)."O ruim da Helvética é que,depois 
de usá-la por muito tempo, parece que outras fontes 
são extravagantes, o que não é verdade. Ainda bem que 
essa fase já passou..." 

Para Elliot Jay Stocks, quanto menos fontes 
você tiver em seu computador, melhor. "Essa foi uma 
das razões pelas quais criei a revista 8 Faces, que é 
baseada em uma questão simples: se você pudesse 
usar apenas oito fontes pelo resto da sua vida, quais 
seriam?" conta."Queria popularizara ideia de que a 
maioria dos grandes designers usa poucas fontes, e que 
uma tipografia sólida muitas vezes pode ser uma aliada 
mais valiosa do que uma coleção inteira." 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

http://trutJjrdjssjgn.co.uk
Text Box
Fonte: Computer Arts Brasil, São Paulo, ano 5, n. 52, p. 34-41, dez. 2011.




