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A By Type, divisão da Foco Design, trabalha 
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comunicação enriquecendo os projetos 
através do desenho de fontes personalizadas 
para cada ocasião, maximizando o caráter 
diferenciador de identidades visuais e de 
qualquer peça gráfica.
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After
Normal Com recursos OpenType

FH After foi projetada para
carregar os mais inovadores
conceitos. Com forte apelo
visual e grande impacto, ela
é claramente uma fonte para
títulos distinta.



Programação 
Opentype 
acrescentando 
funcionalidades à 
fonte.

Esboços das 
ligaturas e 
maiúsculas 

alternativas.

Cada caractere foi 
minusciosamente 

refinado.

O design inicial dos 
caracteres era mais 
arredondado (terceira 
linha ao lado). Ele foi 
alterado para gerar 
maior constraste e 
impacto visual.



Com estrutura levemente geométrica e um suave 
contraste grosso/fino, os desenhos dos caracteres 
são diferenciados. Alguns deles não são completa- 
mente fechados, trazendo movimento e dinâmica à 
composição, além de acrescentar um pouco de 
inovação.

Comparada com fontes para títulos tradicionais, a 
FH After tem incrivelmente ótima legibilidade 
mesmo em corpos pequenos, pois os cortes das 
letras desaparecem à medida que seu tamanho 
diminui.

Além disso, a fonte tem recursos Opentype de 
ligaturas especiais que geram desenhos únicos, 
além de algumas maiúsculas alternativas ousadas.

Todas as nossas fontes estão no formato OpenType. Entre uma 
série de benefícios para o uso deste formato destacamos:

Compatibilidade total entre as plataformas MAC e PC: Não é 
necessário comprar duas versões das fontes para trabalhar com 
ambas plataformas.

Funcionalidades especiais: A fonte FH After traz inúmeras ligaturas 
especiais que somente funcionariam através deste formato.
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FH �fter Italic

FH �fter + FH �fter Italic: R$ 160,00
Fontes Individuais: R$ 90,00
Visite www.focodesign.art.br/bytype
ou ligue 51 3039 1111 para comprar
esta e outras fontes. 

Exposições

8ª. Bienal Brasileira de Design Gráfico, 2006 — 
ADG Brasil, SP: um dos dez melhores projetos de 
design tipográfico desenvolvidos no Brasil entre 
2004 e 2005.

2ª. Bienal de Letras Latinas, 2006 — foram 
selecionados e expostos em 8 países apenas 90 
projetos, do total de 427 enviados por designers e 
tipógrafos de toda América Latina.

Zich: 1ra Exhibición Internacional de Escuelas de 
Diseño tipográfico, 2006 — promovida pela 
Eurotypo e a Comunidade de Santa Marinella, na 
Itália.
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