
Folha de S.Paulo
lança novo projeto gráfico

Por Patrícia Paixão

Seguindo o costume de reformu-
lar seu projeto gráfico, pelo me-
nos a cada seis anos, a Folha de

S.Paulo, pioneira na introdução de info-
gráficos no jornalismo brasileiro, estreou,
em 21 de maio, um novo visual. Fruto de
um processo de dez meses de implanta-
ção, o novo projeto gráfico foi coordena-
do pelo editor de arte, Massimo Gentile,
e pelo editor de conteúdo, Melchiades Fi-
lho. Um dos objetivos principais da mu-
dança, que contou com a consultoria in-
ternacional do designer americano Mario
Garcia (responsável pelo redesenho de re-
nomados jornais, como o americano "The
Wall Street Journal" e o francês "Libera-
tion"), foi adequar a Folha ao perfil do lei-
tor do século XXI, que costuma ter pouco
tempo para se dedicar à leitura e é atraído
pela concorrência simultânea de diversas
mídias. A meta, no entanto, foi apresentar
caminhos mais ágeis para a leitura do jor-
nal, sem deixar de oferecer recursos para
o aprofundamento das notícias, para os
leitores com mais tempo, interessados em
dissecar os assuntos tratados. Daí o slo-
gan do novo projeto ter sido "Um jornal
em duas velocidades - 50 minutos: mais
conteúdo e 5 minutos: mais navegação".

Segundo o editor de arte, Massimo
Gentile, a avaliação feita pelo designer
Mario Garcia foi que, atualmente, o jornal
disputa o tempo de um leitor que, além
dos diversos afazeres diários, é atraído si-
multaneamente por vários meios de co-
municação como celular, Internet, TV e
rádio. "Diante dessa concorrência, torna-
se necessário oferecer 'caminhos' rápidos
ao leitor para que ele possa acessar as no-
tícias que mais lhe interessam. Ao mesmo
tempo, criamos elementos para os leito-
res que querem se aprofundar nos textos,

ajudando-os a identificar os principais
tópicos das reportagens", explica Gentile.

O editor de arte da Folha destaca que
a idéia não foi separar os leitores em dois
nichos diferentes (os que têm pouco tem-
po para a leitura e os que têm muito), e sim
enxergá-los com um padrão de leitura vari-
ável. "Eu posso ter tempo para ler as repor-
tagens com calma num dia e, no outro, em
função de compromissos diários, ter tem-
po apenas para uma leitura superficial. Não
temos mais um mesmo padrão de leitura".

Com o objetivo de facilitar a busca por
notícias no jornal, o projeto introduziu
elementos de navegação que destacam
os principais conteúdos da Folha. Esses
elementos aparecem na capa, nas pági-
nas de abertura de cada caderno e nos
próprios textos.

A capa do jornal, por exemplo, ago-
ra traz barras coloridas com os principais
destaques da edição. As barras também
ressaltam os artigos de colunistas, os su-
plementos semanais e as reportagens es-
peciais, ou seja, todo conteúdo que é ex-
clusivo da Folha de S.Paulo. Com essa
organização, o leitor encontra mais facil-
mente as notícias que deseja ler.

As primeiras páginas dos cadernos ga-
nharam chamadas, parecidas com links
de Internet, ressaltando os principais
conteúdos daquela edição. "As capas são
elementos importantes na diagramação e
por isso receberam uma atenção especial",
diz Gentile. Já as notícias e reportagens,
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após o título e o subtítulo, ganharam a
"lupa" - um breve texto destacando o tó-
pico central da matéria. Os artigos com-
plementares e boxes explicativos passa-
ram a vir acompanhados de ícones (um
sinal positivo [+] entre colchetes), que os
destacam do restante do conteúdo. Os in-
fográficos, utilizados de forma precursora
pela Folha, também foram incrementados
com subtítulos explicativos, que ajudam
o leitor a ter uma visão sintética das in-
formações por eles tratadas.

"O objetivo foi criar mais entradas de
leitura no jornal. Atrair leitores por meio
do destaque do que o jornal traz de me-
lhor", explica o editor de arte.

A reforma gráfica ofereceu ainda
maior legibilidade ao impresso. Os tex-
tos, até então formatados na fonte Mi-
nion, passaram a ser diagramados na
fonte Chronicle, que é apropriada para
jornais. "A Minion era uma fonte bonita,
mas ela foi desenhada para texto corri-
do, como é o caso de livros. Não era uma
fonte especializada para textos de jor-

nal. Além disso, desde 1990, quando ela
foi desenhada, várias mudanças ocorre-
ram no universo gráfico", destaca Gen-
tile. Segundo o editor de arte da Folha
de S.Paulo, a nova fonte, embora passe
a sensação de ter um corpo maior, pas-
sou de 10,5 para apenas 10,9, resultando
numa perda mínima de texto (l°/o).

Nos títulos, a FolhaSerif, fonte dese-
nhada especialmente para o jornal pe-
los designers Eric Spiekerman e Lucas de

Groot em 1996, sofreu alterações, tornan-
do-se mais robusta e clara.

As fotos da Folha foram valoriza-
das, com mais dinamismo e flexibilida-
de. Após a reforma, é comum encontrar
fotos no jornal estendidas no sentido ver-
tical ou horizontal, chamando a atenção
do leitor. "Resolvemos usar esse recur-
so, mas com moderação. Dependendo da
imagem, é interessante utilizá-lo para dar
mais dramaticidade".

A legenda das fotos tornou-se mais
explicativa. De mera identificação das
imagens, ela ganhou mais linhas, apro-
fundando o assunto tratado.

O projeto gráfico ainda conferiu mais
identidade aos cadernos do jornal, que re-
ceberam novas cores, especialmente idea-
lizadas para ajudar o leitor a identificá-los.
Já os suplementos encartados pela Folha,
como o de "Negócios", foram redesenha-
dos e novas seções e colunas foram criadas
para enriquecê-los com conteúdo.

Além de buscar a adequação do jornal a
um novo perfil de leitor, o projeto gráfi-
co foi motivado pelas mudanças ocorri-
das no cenário mundial desde a última
reformulação feita pela Folha, em 2000,
pelo designer Vincenzo Scarpellini, com
a implantação de Gentile.

"A Folha estava com uma boa aparên-
cia, mas as coisas vinham se acumulando
e chega uma hora em que é preciso fazer
uma revisão geral. Desde 2000, mudanças
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importantes ocorreram no mercado na par-
te tecnológica e nos sistemas de impressão
que pediam uma revisão. Acontecimentos,
como os atentados de 11 de setembro de
2001 nos EUA e a Copa de 2002 também fi-
zeram com que introduzíssemos novos ele-
mentos gráficos no jornal. Tudo isso preci-
sava ser organizado", explica Gentile.

Com as mudanças, a Folha aproximou-
se das principais tendências do mercado de
jornais, por exemplo, seguiu a linha inter-
nacional de incrementar suplementos para
complementar as informações do leitor e
estender o tempo de leitura deste.

O maior desafio do novo projeto foi tor-
nar o jornal mais moderno e atraente, sem
afetar a identificação dos leitores. Foi pre-
ciso trabalhar no ponto de equilíbrio do que
Gentile chama de "efeito da descontinuida-
de e da continuidade". "Não queríamos que
o leitor tivesse um grande impacto com as
mudanças, perdendo a identificação com
O jornal. O objetivo foi que ele percebes-
se apenas que a Folha estava mais bonita e
prática em usabilidade".

A Folha parece ter alcançado esse
objetivo. Uma pesquisa feita junto ao
leitorado com um protótipo do jornal
com o novo visual, antes da estréia do
projeto, mostrou que embora os leitores
notassem que o jornal estava mais bo-
nito e dinâmico, eles não conseguiam
perceber que a Folha estava estreando
um novo projeto gráfico.

Outra pesquisa feita pelo instituto Da-
tafolha, desta vez após o lançamento do
novo visual e publicada pelo jornal em 4
de junho, mostrou que 86% dos leitores
avaliaram que o jornal ficou "ótimo" ou
"bom", mais organizado e fácil de ler.

Segundo o editor de arte da Folha, a es-
tréia do novo visual foi tranqüila em fun-
ção do longo período de implantação do
projeto, que contou com grande integra-
ção com a Redação do jornal. "Ao longo
de dez meses fizemos sete "números zero":
protótipos da Folha já com o novo visual.
Esses protótipos foram diagramados com
conteúdo real, notícias que foram publica-
das pela Folha. Fizemos, por exemplo, pro-
tótipos de todos os suplementos com con-
teúdo real. Isso ajudou muito para que a
redação absorvesse a nova linha do pro-
jeto gráfico. Como os jornalistas já tinham
familiarização com o novo visual, a estréia
do projeto foi tranqüila".
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