
Boa aparência
Jornais ajustam projetos gráficos aos seus reposicionamentos no mercado em busca de maiorsintonia
NARA DAMANTE

Reposicionamento de pro-
duto, realinhamento editorial,
reorganização do modelo de
trabalho e guerra à concor-
rência. Esses são os principais
motivos que levam os jornais a
pensar em uma reforma gráfi-
ca, considerando as necessida-
des editoriais, comerciais e de
marketing. Nos últimos dois
anos, vários deles reformula-
ram o visual, como O Estado
de S. Paulo e Jornal da Tarde,
Gazeta Mercantil, DCI, Meio &
Mensagem, O Dia, Jornal do
Brasil, Tribuna do Brasil e Cor-
reio Braziliense, entre tantos
outros. Mas diante da dinâmica
do dia-a-dia, essas publicações
costumam fazer pequenas alte-
rações para adequar o conteú-
do às necessidades editoriais
e comerciais. As principais
delas envolvem ajustes no tipo
de letra dos textos, títulos e
subtítulos, eminfográficos, uso
de fotos, ilustrações e cores,
vinhetas, boxes, fios, cabeça-
Ihos e, às vezes, na inserção
dos anúncios.

Francisco Amaral, designer
da Cases i Associats, de Barce-
lona, e responsável pelo novo
visual do Jornal da Tarde, avalia
que o design é uma ferramenta
editorial que condiciona a forma
de comunicação e que subsidia
ações de marketing. "Por esse
motivo, atualmente já se vê
mais difundido o conceito de um
redesenho permanente, ou seja,
jornais que vão se atualizando
em função de sua sensibilidade
às necessidades do leitor e do
mercado. Em vez de reformas
gráficas, alguns deles optam por
processos de atualização", diz.
Com isso, o medo da mudança
radical e da perda da identidade
é abrandado e, ao mesmo tempo,
o jornal se revigora.

Entretanto, ao adotar um
novo visual, tudo é permitido?
Amaral afirma que o que se
deve buscar é uma sintonia
com a estratégia estabelecida
para o produto, além de evitar
modelos gráficos incoerentes
com o público-alvo. Foi essa
correta dosagem que mereceu
estudos do Jornal da Tarde ao
instituir um visual mais conec-
tado com sua vocação popular
a partir de 5 de abril de 2006.

De jornal sem identidade até
três anos atrás, com uma dívi-
da de R$ 5 milhões, a um Ebit-
da de R$ 10 milhões — quase
o dobro de O Dia, por exemplo,
que possui grande circulação
—, o JT vem se reerguendo.
A intenção agora é competir
agressivamente no segmento
de títulos de perfil popular,

que completa 40 anos em 2006,
nasceu com a proposta de focar
o noticiário da cidade de São
Paulo e a prestação de serviços.
Ao longo de sua trajetória, em
virtude dos momentos políticos
vividos pelo País — abertura,
redemocratização, Diretas Já,
eleição e morte de Tancredo
Neves, impeachment de Collor,

dirigido às classes médias. O
escolhido para fazer a reforma
foi Francisco Amaral, ex-diretor
de arte do Correio Braziliense,
que já elaborou projetos gráficos
para o diário de esportes Lance,
para A Crítica, de Manaus (AM),
e para O Estado de S. Paulo,
entre outros trabalhos interna-
cionais. "O objetivo foi criar um

liderado por Agora e Diário de
São Paulo.

"Desde a saída da família
Mesquita da administração,
passando para a posição de
acionistas, e da reestrutura-
ção do Grupo Estado, o JT se
transformou em um popular
de qualidade dirigido às clas-
ses B e C", conta Celso Kinjô,
editor-chefe do título. O diário,

etc —, acabou se tornando mais
politizado, preocupado com os
temas nacionais.

HIERARQUIZAÇÃO
DO NOTICIÁRIO

Nesses três últimos anos, o
JT amadureceu. Ganhou corpo a
idéia de mudar de visual dentro
da proposta de ser um jornal
urbano, popular e de serviços

desenho para um produto que
quer se comunicar de forma
clara e direta com o público
B e que aposta em uma pauta
própria baseada no serviço, na
reportagem e na cobertura lo-
cal. No projeto, opta-se por um
design que force uma linguagem
contundente e com voz própria",
diz Amaral. O Jornal da Tarde
passou a ter leitura mais fácil,

apresentando uma hierarquiza-
ção do noticiário que valoriza a
informação, reforçada pelo texto
e pela imagem.

A concepção do texto tam-
bém tem a ver com as novas
gerações, público que o JT pre-
tende conquistar cada vez mais,
assim como novos consumidores
em geral. Kinjô explica que o lei-
tor tem agora várias maneiras de
ler a matéria a partir de recursos
como antetítulo, detalhes e box.
Ele conta que houve um trabalho
dos jornalistas para aprimorar
o texto a fim de torná-lo mais
conciso para que possa ser lido
dentro do metrô, por exemplo.
Além dos cadernos temáticos se-
manais, o título lançou a Revista
JT, que circula aos domingos
com 40 páginas. A iniciativa é
uma aposta para ganhar o pú-
blico feminino, já que o jornal
é lido predominantemente por
homens (70%).

O preço de capa foi mantido
em RS 1,50, valor praticado
desde o fim de 2005. Segundo o
IVC, o JT circulava com média
de 60 mil exemplares diários.
Crescendo 15%, ultrapassaria o
Diário de S. Paulo e ficaria atrás
do líder Agora, embora sem fazer
as promoções habituais deste
concorrente. Com as mudanças
implementadas, o Jornal da
Tarde pretende ter um aumento
de circulação em torno de 20%.
Foram investidos R$ 3 milhões
no lançamento da campanha
publicitária veiculada em TV e
rádio para divulgar o novo con-
ceito do produto.

A meta comercial é deixar de
ser caudatário de O Estado de S.
Paulo, que chegava a bonificar
seus clientes com inserções no
JT. O posicionamento atual o di-
ferencia ainda mais do Estadão,
voltado à leitura, ao aprofunda-
mento e à reflexão —jornal que
em outubro de 2004 mudou de
cara e passou a contar com no-
vos suplementos, como Casa&,
TV&Lazer, Guia (de lazer da
Grande São Paulo) e Paladar,
além de cadernos especiais com
reportagens temáticas. Com
visual mais arejado. os assuntos
ficaram mais bem ordenados.
Também os classificados ga-
nharam cores e filhotes, como o
Guia de Imóveis, e a publicidade



é fundamental
com a estratégia estabelecida para o produto

noticiário passou a oferecer
inovações como os primeiros
anúncios com cheiro publicados
em jornal brasileiro.

Nova imagem foi adotada
também pelo Jornal do Brasil,
que circulou com logomarca
azul em 16 de abril. Mais radical
do que o JT, mudou o formato
para tablóide (embora mante-
nha também a versão standard
para assinantes) e o preço de
capa: passou a R$ 0,75 de se-
gunda a quinta-feira, R$ 1,25
às sextas-feiras e R$ 1,50 aos
domingos, preço promocional
que permanecerá por um mês.
As alterações fazem parte da
comemoração dos 115 anos do
JB e incluem também novo visual
no JB Online. "O JB não está na
faixa de mercado dos populares,
nem pretende estar. Somos um
quality paper dirigido às classes
A e B. Nosso concorrente é O
Globo", explica Amauri Mello,
editor executivo da Editora JB.
Para divulgar as transformações
da publicação, a Salles Chemis-
try criou uma campanha com o
slogan "O seu jornal de amanhã"
contendo peças para veiculação
em busdoor, outdoor, mobiliário
urbano, jornais, rádio e TV.

MODERNIZAÇÃO E UPGRADE
No caminho inverso, a inves-

tida no visual de O Dia teve a ver
com a estratégia de lançamento
do popular Meia Hora, do mes-
mo grupo. Em 2 de abril deste
ano, O Dia chegou às bancas
com mudanças na logomarca e
reformas gráfica e editorial, com
o ingresso de novos colunistas.
"O jornal está sempre evoluindo

e decidimos fazer um upgrade",
afirma Mario Reis, diretor de
marketing do grupo. Até o slogan
"Melhor todo dia" foi alterado:
agora é "Evoluindo para você".
Reis relata que em 1998 o título
passou por mudanças, e neste
ano já pedia visual e logotipia
diferentes, visando qualificar e
atender bem os leitores e captar
anunciantes premium.

Posicionando o Meia Hora na
disputa com o Extra, da Infoglo-
bo — que por sua vez lançou o
popular Expresso de Informa-
ções para brigar com o Meia Hora
—, a intenção foi estabelecer
uma concorrência direta entre
O Dia e O Globo. "Oferecemos
o mesmo padrão editorial que
já tínhamos em O Dia, só que
acrescido de mais conteúdo para
atrair novos leitores", diz Reis.
Ele afirma que, de acordo com o
IVC, O Dia tem circulação média

de 130 mil exemplares nos dias
de semana e de 200 mil aos do-
mingos, números que ele espera
que se expandam à medida que
o mercado conheça melhor as
mudanças implementadas.

DIFERENCIAÇÃO
A mesma diferenciação en-

tre duas publicações de um gru-
po motivou a Tribuna do Brasil,
de Brasília, a fazer ajustes em
seu visual com o lançamento
do Agora, em 1a de março. Sob
a clara inspiração de O Dia, o
Tribuna passou a se caracteri-
zar ainda mais como jornal de
cobertura política, especial-
mente da cidade. O presidente
Alcyr Duarte Collaço Filho
lembra que quando comprou o
título, em abril do ano passado,
ele era um popular no formato
standard. O conteúdo aos pou-
cos sofreu remodelações com a

contratação de reforços para a
redação, e o formato berliner
foi incorporado. Os cadernos
foram transformados em re-
vistas de variedades, veículos e
imóveis. O perfil dos anuncian-
tes acabou mudando também,
uma vez que o principal cliente
era o governo.

Também para fazer frente à
concorrência aconteceu a re-
forma gráfica do DCI. A Gazeta
Mercantil já tinha alterado sua
paginação em abril de 2005 por
ocasião do 85a aniversário. O
projeto gráfico, mais moderno e
agradável de ler, trocou as tra-
dicionais oito por seis colunas
com inspiração em publicações
similares como The Wall Street
Journal, Financial Times e
Handelsblatt. O foco passou a
ser o empreendedorismo e o
desenvolvimento da carreira
do executivo, entre outros

temas. Também foi ampliado o
espaço para análise e opinião.
Na época, Nelson Tanure, pre-
sidente da Gazeta Mercantil e
do Jornal do Brasil, chegou a
declarar que a Gazeta circulava
em 50 mil empresas, atingindo
500 mil leitores, o que faria do
jornal o quinto maior diário de
economia no mundo.

NICHOS ESPECÍFICOS
Diante da mudança da Ga-

zeta Mercantil, o DCI foi se
posicionando cada vez mais
com foco em pequenos e mé-
dios empresários, fatia pouco
explorada pelos demais jornais
de economia e que permite um
leque maior de leitores. "Sabía-
mos que o conteúdo agradava
os empresários, mas era preci-
so conquistá-los também pelo
visual", relata Fauze Kanbour,
gerente de marketing do DCI. De



acordo com ele, nas pesquisas
realizadas pela publicação os
leitores classificavam os concor-
rentes Gazeta Mercantil e Valor
como "conservadora" e "produto
parecido com as revistas", res-
pectivamente.

A solução foi tentar ser tra-
dicional, mas com uma dose de
modernidade. Foram mantidas
as imagens em bico de pena,
porém o tipo serifado ficou
mais fino no texto. Os ícones
gráficos que poluíam a capa
do jornal foram eliminados,
passando à utilização de mais
traços — o que gerou leveza.
Os cadernos também tiveram
alterações, com a retirada dos
logos do DCI para dar lugar aos

estratégia que os concorrentes
não adotam.

Para a data da transforma-
ção foram desenvolvidas ações
de impacto. Em 29 de março o
jornal teve distribuição estra-
tégica e blitze de promotoras
nas agências de publicidade.
Também houve um evento de
relançamento para o mercado de
publicidade legal, realizado em
São Paulo. No dia do lançamento
e no seguinte, o DCI teve tiragem
especial de 100 mil exemplares,
com distribuição inclusive nos
hotéis de São Paulo, Rio de Ja-
neiro e Brasília, no embarque e
desembarque de aeroportos das
principais capitais nacionais e
em restaurantes freqüentados

nomes de cada um deles. Antes
do lançamento, em pesquisa
feita com o "boneco" do novo
produto, 90% dos diretores de
grandes empresas anunciantes
aprovaram a mudança e 100%
gostaram da barra de índices
financeiros exposta na capa,

por homens de negócios.
Na tiragem aferida pela Tre-

visan, o DCI tem média de 40
mil exemplares diários — não
conta com aferição do PVC por
possuir muitas assinaturas de
cortesia. Kanbour afirma que o
foco comercial da reformulação

está na captação de novos assi-
nantes. O gerente espera passar
da base de 20 mil para 32 mil até
o fim do ano, sem atrelar a venda
a promoções e brindes. "Nossa
taxa de fidelização de leitores, de
83%, é maior que a dos demais
jornais de economia. Queremos
ampliar ainda mais essa marca",
reforça. Visando esse objetivo, o
DCI firmou parceria com a TAM
(pontos no cartão de fidelida-
de) e as revistas Veja, Exame e
Você S.A. (conteúdo), além de
propiciar softwares para o setor
de advocacia (o assinante ganha
um programa de gerenciamento
online de processos). Kanbour
não considera essas ações como
brindes, mas como serviços
para o leitor, uma vez que são
benefícios usados no dia-a-dia de
atividades profissionais.

Outro trabalho importante
para o DCI é a atração de mais
anunciantes de publicidade le-
gal. De fevereiro a abril, a Gazeta
Mercantil foi a líder entre os jor-
nais de economia em publicida-
de de balanços financeiros, com
23%, enquanto o Valor teve 19%
e o DCI, 16%, mas trabalha com
a previsão de crescer e chegar
aos 19% desse mercado. Para
isso, há um trabalho persistente
do departamento comercial do
DCI valorizando sua credibili-
dade e imagem. Atrair uma Ele-
trobrás, por exemplo, significa
ter 70 páginas de balanço. Na
publicidade noticiário, os títulos
de economia não conseguem
competir pelos anúncios dos de-
mais diários e contam com uma
participação de apenas 6% no
bolo publicitário dos jornais.

NOVO VISUAL,
MESMO ESTILO

As reformas gráficas em jor-
nais atingiram também o Meio
& Mensagem no ano passado.
Desde o início, tomou-se como
regra a não descaracterização
do produto, apenas moderni-
zando o que já existia. "O que
logo me chamou a atenção
foi o fato de que as matérias
do M&M são ilustradas com
propaganda. Isso fez com que
eu tivesse de estabelecer um
padrão visual neutro para con-
templar essa característica",
lembra o designer gráfico Re-
nato Amoroso, responsável pela
reformulação do jornal. A partir
daí, foi adotada a tipologia
Electra, foram mudados cabe-
çalhos, linhas finas e numeração

de páginas. Como novidade,
instituiu-se uma guia no teto
de cada página indicando a
temática das matérias. A cor
azul foi mantida com pequenas
variações. "No jornal, a grande
vedete é a notícia e o design
representa apenas um condutor
da informação. Nessa transfor-
mação do M&M, deixamos a
relação entre ilustração e com-
portamento gráfico um pouco
mais equilibrada", opina.

Para Amoroso, projeto grá-
fico não tem prazo de validade.
"O bom design gráfico para o
produto jornal é aquele que se
torna perene e faz com que o
leitor nem se lembre do padrão
anterior. Ao mesmo tempo, não
se pode ter medo de mudar e
fazer pequenos ajustes", diz.

A revolução dos tablóides
Antes vistos como produtos

sensacionalistas, especialmente
na mídia inglesa, os tablóides
ganharam adeptos de peso no
novo parâmetro gráfico dos
jornais. Os ingleses The Times,
The Guardian e The Indepen-
dent já se renderam ao formato
após anos de experiência com o
modelo standard. "Na Espanha,
todos os diários são tablóides.
Até 2025 todos os jornais irão
mudar para este formato, salvo
raras exceções", afirma Madruga
Duarte, consultor internacional
de jornais. Ele preconiza há
muito tempo as vantagens do ta-
blóide, entre elas a economia no
uso da madeira pinus —já que o
modelo é menor que o standard
—, a facilidade de leitura, o des-
taque que ganham os anúncios
nas páginas, a portabilidade e a
concisão dos textos.

O designer brasileiro Fran-
cisco Amaral, que atua no
escritório de Barcelona da
Cases i Associais, confirma as
informações de Madruga. "Na

Espanha não existem jornais
em broadsheet há anos e todos
são pequenos, nos formatos ta-
blóide tradicional, berliner, A4
e outras variáveis. Na Europa,
os modelos pequenos estão se
impondo como padrão desde
2003, quando The Independent
e The Times, em Londres, ado-
taram o compacto. Em 2005
a onda chegou à Itália, com a
mudança do Corriere delia Será
para um formato maior que o
berliner que começa a se espa-
lhar pelos regionais", conta.

Impondo nova forma de
pensar a edição e o produto,
os tablóides prometem ser
tendência também no Brasil.
"Comenta-se que os jornais
serão cada vez menores. Pre-
firo pensar que cada mercado
responde à sua maneira às
mudanças na sociedade. Os
tablóides recém-lançados no
Brasil são populares e a as-
sociação do formato pequeno
com o caráter popular já não é
corrente no exterior. Nos ou-

tros países, o modelo compacto
está cada vez mais ligado à co-
modidade de leitura e ao estilo
de vida de públicos urbanos,
jovens ou femininos. Ou seja,
apresenta-se como resposta
ao comportamento do leitor
atual", comenta Amaral.

Tablóide desde seu nasci-
mento, em 1964, o Zero Hora,
jornal gaúcho do Grupo RBS,
adotou o berliner — utilizado
na imprensa espanhola por
ABC, El Mundo, El País e
também pelo argentino Cla-
rín. Influenciados pela cultura
hispânica, todos os títulos do
RBS no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina são tablóides.
A mais recente conversão foi
a do Jornal de Santa Catarina,
de Blumenau. Marcelo Rech,
diretor editorial dos jornais do
grupo, afirma que a mudança
teve aceitação muito boa por
parte dos leitores, que são
bem menos conservadores do
que os editores imaginam. Ele
lembra que o mesmo fenômeno

aconteceu com o conceituado
diário londrino The Times,
considerado sinônimo do esta-
blishment. Diante da experiên-
cia do RBS com o tablóide, a
empresa vem sendo procurada
para benchmark, inclusive por
editores estrangeiros.

"Nos últimos anos, mais de
130 publicações no mundo que
usavam o formato standard se

tornaram tablóides, e já não há
a relação desse formato com a
imprensa sensacionalista, como
existe ainda na Inglaterra. Nós
nunca tivemos essa visão", des-
taca Rech. Defensor do berliner,
ele argumenta que se trata de um
modelo mais moderno, compatí-
vel com a mobilidade e de fácil
manuseio, embora de maior difi-
culdade de edição e paginação.

Text Box
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