
Cosmética e conceitos
Reformas em jornais vão além da estética e agregam valor ao conteúdo editorial

Qualquer processo de trans-
formação visual de um jornal
tem como uma das preocupa-
ções mais importantes a preser-
vação da identidade do veículo.
Afinal, nenhum leitor diz "eu li
no jornal" de forma genérica.
Normalmente ele identifica a
fonte da leitura e essa chancela
é primordial para a credibilida-
de da informação. É a marca da
notícia. Não há mudança cosmé-

lação estanca e o mercado pu-
blicitário, que corre em parale-
lo, segue o mesmo fluxo. A equa-
ção é simples: qualidade edito-
rial é igual a sucesso de público,
que indica aumento de circula-
ção e ganhos publicitários. Mas
a tarefa de conduzir essa equa-
ção em equilíbrio impõe esforços
e profissionalismo. Nesse con-
texto, o mercado assiste nos úl-
timos anos a várias reformula-

ral de mídia da Lew,Lara, Luiz
Carlos Pereira, o mercado é mui-
to receptivo a qualidade gráfica,
formatos diferenciados e cader-
nos temáticos. "Não sou especia-
lista no assunto, mas acredito
que ser graficamente moderno
é encontrar e explorar recursos
que só o papel pode oferecer
frente aos meios mais tecnoló-
gicos, como computador, telefo-
ne celular e palm top", diz. Con-

que te direis quem és". Para ele, o
ambiente editorial é uma podero-
sa arma para a criação da mensa-
gem publicitária. "Acrescento a
isso a maior flexibilidade dos títu-
los para os formatos dos anúncios,
que resulta em mais eficácia da
comunicação comercial, o que re-
quer do veículo modernidade grá-
fica e de diagramação, tornando-
o mais leve e de fácil leitura", ava-
lia Chueiri.

tas pelos grandes jornais. "Foi a
mídia que mais passou por mu-
danças, não só visuais, mas de
postura", pontua. Para ele, os
jornais são muito flexíveis e ofe-
recem recursos diferenciados ao
mercado. Além disso a sinergia
com as versões digitais demons-
tra conexão com as demandas
atuais de informação. "A maior
parte das publicações do setor
possui edição digital e também

tica que substitua esses valores.
Se a informação não tiver os

predicados que o leitor espera,
o índice de leitura do título não
aumenta nem diminui, a circu-

ções no visual de jornais de todo
o Brasil, trabalho que tem exigi-
do cada vez mais cuidado por
parte de seus editores.

De acordo com o diretor ge-

Cada vez menos tempo
Pesquisas de mercado indicam que a superoferta de in-

formações e a diversificação das mídias estão alterando o com-
portamento dos leitores, que se dedicam cada vez menos à
leitura e exigem mais facilidades. Para se ter uma idéia de
como está mudando a relação dos leitores com os jornais,
constatou-se que a média mundial de leitura de um veículo é
de apenas 20 minutos.

teúdo por conteúdo, esses recur-
sos tecnológicos são capazes de
prover até com mais imediatis-
mo que a mídia impressa, mas o
papel tem atrativos que dificil-
mente se igualam ao de outros
suportes, além de não depender
de eletricidade e baterias.

O consultor Paulo Chueiri, da
Chueiri Negócios de Comunicação
de Mídia, afirma que mudanças
gráficas e modernização visual de
jornais contribuem também para
o negócio de mídia, pois o veículo
é a moldura que abriga o conteú-
do da mensagem comercial: "Diz-
me com quem andas...", brinca
Chueiri, em alusão à sabedoria
popular "Diz-me com quem andas,

Quanto às tendências, ele
destaca que existe forte comen-
tário de que o formato tablóide
deverá merecer a preferência
dos leitores no futuro, mas que
essa é uma questão cuja relevân-
cia no momento é discutível. "O
conteúdo deverá seguir a dispo-
nibilidade de tempo do cidadão,
ou seja, informações completas,
mas sintetizadas, pois as opções
do consumidor crescem em pro-
gressão espantosa e o tempo se
restringe a 24 horas por dia",
afirma o consultor.

Vice-presidente de mídia da
Ogilvy, José Alves chama a aten-
ção para o fato de as reformas
gráficas serem comumente fei-

disponibiliza a versão papel em
seus sites. Com isso, estão de
alguma maneira ampliando a cir-
culação do título, embora ainda
não contabilize muita receita",
diz Alves. Ele acredita que à
medida que o consumo for cres-
cendo, os jornais poderão criar
meios de obter novas receitas. E
nesse caso o mercado de varejo
é substancial.

O CASE ESTADÃO
Uma das mais importantes

movimentações dos últimos tem-
pos nesse sentido é a reforma
gráfica de O Estado de S. Paulo,
promovida em meados de outu-
bro de 2004, que se tornou um

Fonte: Meio & Mensagem, ano 27, n. 1157, p. 14-16, 9 maio. 2005.
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fato discutido e comentado em
agências de propaganda e reda-
ções de jornais de todo o País. Foi
uma mudança importante em um
título que precisava modernizar-
se sem que sua tradição fosse fe-
rida de alguma forma. O diretor
de marketing e mercado leitor do
Estadão, Antônio Hércules Jú-
nior, afirma que a programação
inicial era ter lançado o novo de-
sign mais cedo, mas a data aca-
bou postergada porque o jornal
decidiu ouvir a opinião dos leito-
res antes de disponibilizar o novo
visual. A reforma foi assinada pelo
estúdio catalão Cases i Associats
e coordenada por Chico Amaral.
"Ainda estamos trabalhando o
produto e temos passos menores
a serem dados, alguns ajustes fi-
nos", diz Hércules.

"O novo visual do Estadão
valoriza os atributos conquista-
dos ao longo dos 129 anos de cir-

co ao todo", acredita. O desafio
dessa integração inclui esportes,
especialmente às segundas-fei-
ras, cujo caderno, segundo o di-
retor, ainda precisa de ajustes
para torná-lo atraente a essa fai-
xa etária.

Uma boa jogada do Estadão
foi o caderno Link, que saiu do
universo meramente 'micreiro'
para relações mais cosmopoli-
tas com a informática. Hércu-
les destacada ainda o guia de
sexta-feira e o Caderno 2, que
abriu espaço para assuntos de
interesse da juventude, como
bandas e baladas, além do
Viagem&Aventura. Para a rapa-
ziada mais cocooner há o ca-
derno TV&Lazer, e para os que
estão no começo da vida pro-
fissional e acreditam que vão
vencer, o caderno de economia
agregou conteúdo voltado a ne-
gócios e carreiras. A preocupa-

Commercio, de Pernambuco.
Elas começaram em 2000 e seus
ajustes terminaram apenas nes-
te ano, trabalho capitaneado
pelo editor de arte da casa, Bru-
no Falcone. "Foi upgrade de lim-
peza, de ajuste", resume o pro-
fissional. Quatro anos antes da
primeira intervenção de Falco-
ne, a publicação acolheu um pro-
jeto de José Paulo Kupfler e Jô
Acs, de São Paulo, por conta da
chegada da Folha de Pernambu-
co ao mercado. De cara o editor
de artes sabia que era uma ques-
tão de tempo para que o jornal
fosse suavizado. "A tendência é
clarear mais os jornais", defen-
de. Esse filtro light já foi utiliza-
do pelo Correio Braziliense e o
Jornal do Brasil. No caso do Jor-
nal do Commercio, inclui o logo,
que teve os traços amenizados e
as cores lavadas.

Falcone declara que toda e

UMA DÉCADA PREMIADA
O carioca O Globo promoveu

uma ampla reforma gráfica em
1995 que está em vigor até hoje.
"As mudanças foram inovadoras
no sentido de que vieram antes
do boom da internet e posicio-
naram nosso título no caminho
do que entendemos seja o espa-
ço do meio jornal atualmente:
um ambiente de reflexão, análi-
ses e aprofundamento dos te-
mas", diz o diretor de redação,
Rodolfo Fernandes.

A reformulação foi feita com
base na crença de que os leito-
res são cada vez mais disputa-
dos por várias informações ao
longo do dia e portanto o jornal
tem de oferecer diferenciais, fa-
zer novas apostas diariamente,
contextualizar e organizar o no-
ticiário. Não há qualquer refor-
mulação nova em estudo para o
título. Desde 1995 são promovi-

elementos visuais e jornalísticos
tornou único o projeto de O Glo-
bo", afirma o editor de arte, Leo
Tavejnhansky.

A mudança começou no alto
da primeira página: o logotipo.
Estruturado em faixas coloridas
(azul, amarelo-dourado e ver-
de), o novo logo passou a ter
maior visibilidade entre os gran-
des jornais brasileiros. "A quali-
dade do nosso projeto gráfico
tem sido reconhecida no País e
no exterior", pontua Tavej-
nhansky. O jornal recebeu 44
prêmios gráficos nos últimos 10
anos, sendo cinco prêmios Esso
de Criação Gráfica e de Primei-
ra Página.

Em 2004 o Prêmio Esso de
Criação Gráfica foi para o su-
plemento Órfãos da Violência.
Em 2003, dois prêmios gráficos
foram de O Globo, o Prêmio Es-
pecial de Primeira Página por

culação: credibilidade, história,
prestígio, qualidade editorial,
seriedade, independência e pro-
fundidade", avalia o executivo.
Ele conta que as reformulações
constam de estratégia para atrair
um público que mundialmente
tem se afastado do jornal: jovens
e mulheres. "A mudança tenta
contemplar esse universo, mas
com o DNA do jornal preserva-
do", diz. O Estadão não tem ca-
derno voltado exclusivamente
para o jovem. De acordo com
Hércules, os jovens vêem os ca-
dernos específicos como 'quar-
tinhos de brinquedo' e o que
querem é ter acesso à casa toda.
"Precisa-se integrar esse públi-

ção de otimizar a leitura femi-
nina levou o Estadão a refor-
mular a abordagem dos assun-
tos ligados à cidade, decoração
e também aos negócios. "As
mudanças no Suplemento Fe-
minino foram bastante elogia-
das", afirma.

"A leitura de um jornal deve
oferecer satisfação aos leitores,
portanto precisa ser atraente e
apresentar surpresas", analisa o
diretor de redação do Estadão,
Sandro Vaia.

LIMPEZA E AJUSTES
Outro título que passou por

importantes mudanças gráficas
é o tradicionalíssimo Jornal do

qualquer nova concepção grá-
fica de jornal começa pela capa,
que inspira as demais faces da
publicação. "Independente-
mente de quem faz a reforma, o
importante é conhecer o jornal,
ter intimidade", destaca o edi-
tor de arte. Para ele, o risco de
se contratar profissionais de
fora é que eles trazem consigo
conceitos que podem ou não
funcionar, pois quem faz refor-
ma é um designer, mas quem a
utiliza no dia-a-dia é o jornalis-
ta. No caso do Jornal do Com-
mercio, Falcone diz que procu-
rou estreitar ao máximo a rela-
ção com o principal usuário do
novo modelo: a redação.

das adaptações e aprimoramen-
tos pontuais no projeto gráfico.
"O projeto ainda nos parece bas-
tante atual na concepção e nos
princípios gráficos e editoriais",
destaca Fernandes.

O projeto de 1995, criado pelo
estúdio WBMG (Walter Bernard
e Milton Glaser) de Nova York,
respondeu aos objetivos do jor-
nal em estabelecer design exclu-
sivo, com forte hierarquização do
noticiário. Ou seja, com manche-
tes de impacto na abertura de
cada editoria, com alternância de
fontes com e sem serifa, com o
uso de fotos grandes, não apenas
nos suplementos mas também no
corpo do jornal. "O jogo desses

Choque e Pavor e o de Criação
Gráfica por A Guerra de Bush.
No plano internacional, o jornal
recebeu 37 prêmios da Society
for News Design (SND): duas

%

medalhas de ouro, quatro de
prata e 31 Prêmios de Excelên-
cia Gráfica. Quatro premiações
foram para os infográficos, en-
tre os quais o da queda do Con-
corde, em Paris, duplamente
premiado: medalha de bronze
no Prêmio Malofiej, da Espa-
nha, e Prêmio de Excelência,
da SND. A WBMG assinou an-
teriormente os projetos para o
Washington Post e o La Van-
guardia, de Barcelona, os dois
ainda vigentes.

PRÊMIO VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO - CATEGORI
JORNAL DE ASSUNTOS GERAIS E DESTAQUE DO ANO.

Fonte: 18° Edição do Prêmio Veículos de Comunicação concedido pela Revista Propaganda.
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QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA

Para o diretor-superinten-
dente da Folha UOL S/A, Antô-
nio Manuel Teixeira Mendes, ne-
nhum jornal manteve a mesma
cara nos últimos 30, 20 ou mes-
mo 10 anos, pois as reformas no
visual integram um processo na-
tural dos veículos como meio e
adequação ao tempo presente.
"A Folha sempre foi pioneira. Foi
o primeiro jornal a cadernizar a
edição e propor outras capas.
Criou Informática em 1982 e é o
único a ter caderno voltado para
adolescentes e para quem se in-
teressa por adolescentes, o Fo-
Ihateen", destaca.

Manoel também cita o cader-
no Folha Equilíbrio como o pri-
meiro a tratar de qualidade de
vida e afirma que atualmente a
"cadernização" é commodity.
"Nossas reformas propõem me-
xer na morfologia do jornal. Não
se trata só de pensar em letra,
foto e cor", dispara. Para o su-
perintendente, mudanças no
conceituai e no figurino deman-
dam estar aprofundado no con-
ceito morfológico do veículo.

O executivo acha que a Folha
tem feito reformas em períodos
mais curtos e desde os anos 80
presta atenção a assuntos que
despertam interesse na socieda-
de, muitos dos quais viram cader-

nos. "O jornal responde a essas
demandas e a Folha tem pauta-
do o jornalismo brasileiro desde
a década de 80", acredita. Manoel
diz que antes "do ponta-pé da
Folha", o modelo era o Jornal do
Brasil. "O julgamento histórico da
importância dessas nossas mu-
danças pelo mercado deverá
ocorrer mais para frente", avalia.

MODATABLÓIDE
O presidente da Associação

Nacional de Jornais (ANJ) e do
grupo RBS, Nelson Sirotsky, ava-
lia que existe uma tendência
mundial do meio em transformar
modelos standards em tablóides
para facilitar a relação com o
público, como tem ocorrido nos
títulos que sua empresa edita.
Fora isso, a maioria dos jornais
se propõe a reformas gráficas e
de linguagem em espaços de
tempo menores. "A leitura em
tablóide é mais fácil do que no
convencional. No Brasil essa ten-
dência vai pegar e já está acon-
tecendo", arrisca Sirotsky. Ele
crê que a migração ocorrerá gra-
dativamente e que os lançamen-
tos já virão no novo formato.
Como exemplo cita o Diário Gaú-
cho, que só tem venda em ban-
ca e circulação restrita à Gran-
de Porto Alegre. "Jornal tem ci-
clo de 24 horas e demanda lin-

Celso Pinheiro: modelo do Valor oferece leitura rápida com informação concisa, curta e grossa

guagem apropriada para esse ci-
clo", diz o presidente da ANJ.

O gaúcho Zero Hora apresen-
ta novo design da publicação
neste mês, quando completa 41
anos de atividade. "O ano de
2004 foi marcante para o jornal,
uma vez que ganhamos o Prêmio
Caboré em mídia impressa e
também o Top of Mind da Abap",
diz o vice-presidente de jornais,
rádios e online do Grupo RBS,
Geraldo Corrêa.

A modernização dos títulos é
motivada em grande parte pela
necessidade de os veículos atraí-
rem jovens leitores como meio
de perpetuar o jornal. "É miopia
pensar que essas publicações
perdem para a mídia eletrônica",

diz Corrêa. No caso do grupo
RBS, a integração entre as
mídias é grande e a possibilida-
de de anúncios cruzados permi-
te otimizar as receitas tanto do
jornal quanto do Clique RBS.

O Zero Hora destaca-se em
Porto Alegre, cidade com maio-
res penetração de jornais e índi-
ce de leitura do País. A circula-
ção é no Rio Grande do Sul e no
oeste catariense desde o início
em formato tablóide, inspirado
nas publicações gratuitas foca-
das no transporte público da Es-
candinávia. "O tablóide é mais
simples de carregar e manuse-
ar", defende Corrêa.

CINCO ANOS

O diretor de publicidade do
Valor Econômico, Celso Pinhei-
ro, afirma que o jornal nasceu há
cinco anos, à frente do tempo,
com conceito gráfico mais ágil e
mais parecido com a internet. "O
que ocorre é que os outros jor-
nais estão chegando perto des-
se conceito que lançamos há
cinco anos", dispara Pinheiro, e
continua: "O que a gente tem de
fazer é focar a atenção no cres-
cimento editorial e sempre agre-
gar valor ao conteúdo". Para ele,
o crescimento editorial é impres-
cindível para encorpar as plani-
lhas da publicidade.

A inclusão do público jovem
adulto no target da publicação se
deu no momento do lançamen-
to de Valor Econômico. "Cada
vez mais tem gente nova no co-
mando de empresas, tanto que
a idade média dos leitores gira
em torno de 35 anos", diz Pinhei-
ro. O modelo do Valor oferece
leitura rápida com informação
concisa, curta e grossa, como
qualifica o diretor de publicida-
de. "Nossa diferença está na qua-
lidade do conteúdo. Sabemos o
que o leitor quer", diz.

Há um ano e meio o carioca O
Dia concretizou reforma gráfica,

mas o recém-chegado diretor,
Eucimar de Oliveira, já articula
novas modificações, mais apro-
fundadas. "Se começássemos,
terminaríamos em um ano. Me-
nor tempo do que isso é aventu-
ra, improviso", dispara. Por mais
que as reformas pretendidas che-
guem às entranhas da publicação,
Oliveira descarta mexer no for-
mato. "Mudar o formato de um
jornal de standard para tablóide
significa mexer com o hábito de
leitura", defende. O diretor de O
Dia avalia que a tendência mun-
dial de transformar jornais con-
sagrados de standard em tablói-
de, como o caso do inglês The
Guardian, atende também a inte-
resses da indústria gráfica, que
corre em paralelo à indústria do
jornal. "São investimentos de
grande porte", diz.

Em março de 2003 o Estado
de Minas passou por reformula-
ção gráfica e editorial e lançou
novos cadernos. O editor de ar-
tes, Álvaro Duarte, que coorde-
nou o projeto, afirma que a re-
forma acompanhou o novo con-
ceito editorial implantado na
publicação. "O jornal ficou mais
leve e com menos matéria por
página", avalia. As mudanças
envolveram a tipologia e tam-
bém fôlego maior às reporta-
gens, que ganharam mais pro-
fundidade. Em resumo, o Esta-
do de Minas ficou mais seletivo.
Circula com três cadernos fixos
e um suplemento por dia.

O Estado de Minas, por sua
vez, optou por entregar a refor-
ma do jornal aos profissionais da
casa. Antes, porém, criou o Con-
selho de Leitores, que atuava por
editoria em reuniões quinzenais.
Com as artes discutiam fotos, dia-
gramação e outras atribuições. A
partir do feedback dos leitores,
Duarte teve panorama de diver-
sas áreas da sociedade para sus-
tentar a reforma. Antes de o pro-
jeto ser lançado, foi apresentado
ao Conselho do Leitor. "Mudar
simplesmente o visual é pura
maquiagem", diz o diretor de
arte. Para ele, a reforma tem de
vir com reforma editorial, uma
vez que o grande desafio é man-
ter o projeto gráfico. O Estado de
Minas já havia experimentado
duas reformas projetadas por ter-
ceiros e da última vez optou por
investir em equipe que vive o dia-
a-dia do jornal. O reconhecimen-
to não demorou a aparecer. O
Estado de Minas foi um dos jor-
nais agraciados pelo prêmio de
excelência gráfica da Society of
News Design (SND).

Anúncio




