
tipobriefing
breve guia para
ajudar a escolha
da melhor
tipografia em
seu projeto

escritas
Que idiomas/
sistemas
de escrita
seu projeto
precisa cobrir?
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Que características a
tipografia pode ter
para o bem
de seu projeto?
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tipos utilizados:
nd type one
e couturier

aplicação

Que suportes a
tipografia será
mais utilizada?

tipos
de licença

como
licenciar

apps
• aplicativos é
um campo novo e
não bem acordado
na questão do
licenciamento
normalmente
definido por
quantidade.

revendedores
sites como o
MyFonts dão acesso
a muitas opções.

desktop
• (impressão)
normalmente
definida por número
de computadores
instalados ou
usuários ativos.
ebooks
• normalmente
considerado
por livro.
web
• (webfonts)
normalmente
definida entre
número de
pageviews ou sites.
tv/cinema/games...
• usos não comuns
não fazem parte
do licenciamento
padrão, é bom
contatar a
type foundry.

desktop
ebooks
office
web
outros?

*End user license
agreement —
ou seja, aquela
coisa que você
concorda e nunca lê.

leia o
eula*

direto com a foundry
quando possível, você
pode contatar direto as
foundries, para que seja
mais lucrativo para eles.
fontes sob encomenda
será que não vale a pena
desenvolver uma tipografia
proprietária para quando
todas as opções ao lado
são necessárias, ou então
que elas sejam aplicadas
em larga escala?
serviços de aluguel
atualmente serviços como
Fontstand permitem que
você alugue uma tipografia
por uma fração do preço
cheio, pode ser uma
boa opção para projetos
de curta duração.
serviços de assinatura
serviços de assinatura,
como o Adobe Fonts, pode
ser prático para designers,
mas lembre-se que se seu
cliente não tem acesso ao
serviço, ele deve comprar
a fonte para utilizá-la.
fontes grátis/ open source
não tem verba para o
projeto? fontes grátis ou
open source podem ser uma
solução, mas tenha cuidado
em dobrona escolha. O
maior banco de fontes open
source é o Google Fonts.

