
Com o passar do tempo, as
histórias em quadrinhos ampliaram

e diversificaram seu público leitor.
Mais que diversão de bolso ou

fantasias de super-heróis, ganharam
status de literatura, com conteúdos
dos mais abrangentes. A produção

gráfica acompanhou essas
mudanças, e*hoje encontramos no

mercado belíssimas publicações
com excelente padrão de qualidade.

Ada Caperuto

istória em quadrinhos no Bra-
sil, comics nos Estados Unidos,
manga no Japão. Cada país

    tem um nome para definir um
tipo de comunicação que existe há quase
200 anos e pode simplesmente ser cha-
mado de "história em imagens", como se
dizia inicialmente, ou "arte seqüencial"
— termo criado por um dos nomes sagra-
dos dos cartuns, Will Eisner (1917-2005).
As histórias em quadrinhos — ou HQs,
como são chamadas — há muito deixa-
ram de ser apenas narrativas divertidas
ou fantasias de super-heróis, para abar-
car uma infinidade de gêneros.

Se hoje as HQs são respeitadas como
literatura e forma de arte, com autores
brilhantes que tratam de diferentes te-
mas com seriedade e complexidade for-

mal, sua apresentação gráfica também
mudou muito. Nasceu a graphic novel,
entraram em cena belíssimos volumes
de capa dura e acabamentos requinta-
dos, e o "formatinho" ficou relegado às
produções de banca.

Há cerca de dois anos, a Opera Gra-
phica Editora, atenta à demanda perce-
bida em seus leitores, verdadeiros aficio-
nados dos quadrinhos, deu início a um
processo de sofisticação de seus produ-
tos. "É um público interessado em de-
terminado personagem, autor ou dese-
nhista que reivindica qualidade igual ou
superior às edições de outros países", diz
o editor Carlos Mann. Entre clássicos e
novos autores, a Opera Graphica tem
preciosidades em seu catálogo, como a
edição especial de Príncipe Valente I, do

genial Harold Foster, que recebeu um
tratamento especial de limpeza e re-
construção das ilustrações originais de
um material publicado em 1937; O Fan-
tasma: Sempre aos Domingos, em álbum
gigante que reúne todas as histórias de
Ray Moore; ou o cultuado Jonah Hex,
de John Albano, em caixa de luxo com
dois volumes, que já saiu antes no Bra-
sil, mas em almanaques mal impressos
e em formatinho.

Além das HQs, outro sucesso da Ope-
ra Graphica são os títulos teóricos ou de
informação, muitas vezes publicados no
Brasil com qualidade, design gráfico e
apresentação superiores aos de seus paí-
ses de origem. "Não se encontram simi-
lares em pesquisa, profundidade e aca-
bamento gráfico em muitas partes do
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mundo", argumenta Mann,
mencionando como exem-
plos o Guia Oficial da DC Co-
mics (Desenhos e Roteiros), cai-
xa com dois livros de formato
maior, acabamento requinta-
do e maior número de ilustra-
ções de obras recentes; a obra
Tentação à Italiana, de Gonça-
lo Júnior, álbum de luxo que
dimensiona o valor artístico
dos mestres italianos Guido
Crepax, Milo Manara e Pao-
lo Serpieri; e o livro O Tico-
Tico - 100 Anos, de Waldomi-
ro Vergueiro e Roberto Elísio
dos Santos, que conta a traje-
tória da primeira revista em
quadrinhos brasileira.

Títulos teóricos, como O Tico-Tico - 100 Anos,
são sucesso de vendas da Opera Graphica

Na mesma linha de atuação, a Con-
rad Editora se lançou no mercado bus-
cando os leitores mais jovens, com tí-
tulos como Pokémon. Sem abandonar
esse nicho, aos poucos, passou a mi-
rar o grande potencial do público adul-
to, não apenas com autores ocidentais
consagrados, como Joe Sacco e Neil
Gaiman, mas também com os mangas,
como Buda, de Osamu Tezuka, belíssi-
mo projeto editorial, merecedor do Prê-
mio Will Eisner 2003 e ganhador do tro-
féu HQMix, maior prêmio da indústria

Nausicaà do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki:
boneco "real" para obter o licenciamento

dos quadrinhos no Brasil; Dragoriball,
de Akira Toriyama, cuja primeira edi-
ção, com tiragem de mais 150 mil exem-
plares, foi sucesso de vendas e hoje é
vendida em edição de luxo, visualmen-
te mais bonita; e o clássico Cavaleiros
do Zodíaco, de Masami Kurumada, e sua
continuação, Episódio G, que saíram em
versões completas, em edição especial.
Séries da vertente erótica, a exemplo
da Coleção Eros, com obras de autores
como Milo Minara, Giovanna Cassoto
e Frederic Boilet, e também álbuns de
luxo, como Sandman, têm conquistado

Edição de luxo em dois
volumes faz justiça à obra
de John Albano, publicada

antes em formatinho

grande espaço no mercado. "A escolha
de títulos tem foco nos leitores e o pa-
drão gráfico atende à produção de itens
que não são descartáveis, mas de cole-
ção", declara Alexandre Linares, coorde-
nador editorial da Conrad.

A multinacional italiana Panini Co-
mics, conhecida por introduzir novos
conceitos no mundo das publicações,
prefere não revelar suas estratégias
nesse sentido, mas o que se sabe é que
acaba de assinar contrato com a Vir-
gin Comics, formada pelo grupo Vir-
gin, o escritor Deepak Chopra, o dire-
tor cinematográfico Shekhar Kapur e a
maior editora de quadrinhos no sul da
Ásia, o Gotham Entertainment Group.
Outro trunfo da Panini é a assinatura
de um contrato com a Maurício de Sou-
sa Produções, tornando-se sua editora
exclusiva para todas as revistas em qua-
drinhos, gmphic novéis, revistas de ativi-
dades, cards, álbuns de figurinhas e ou-
tros produtos editoriais nos territórios
de Brasil e Portugal.
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O Fantasma: Sempre aos Domingos reúne todas as
histórias de Ray Moore

*

CUIDADOS ESPECIAIS

Além da negociação com os detentores
das licenças de publicação, um proces-
so que chega a levar anos, o lançamento
de uma HCL de alto padrão pode demo-
rar de acordo com o nível de qualidade
que deve ter. "É preciso começar a pen-
sar em um título cerca de dois anos an-
tes do lançamento", informa Linares,
da Conrad. "O processo de aprovação é
extremamente rigoroso e nosso contro-
le de qualidade é intenso. Em média, o
processo leva cinco meses, se for bem
planejado. Pouquíssima gente tem no-
ção da dificuldade que é a produção grá-
fica desses itens, especialmente os de
capa dura. Um exemplo é a coleção Sand-
man, de Neil Gaiman, ou a coleção Va-
lentina, de Guido Crepax, na qual inves-
timos numa embalagem em acetato para
envolver o produto. É um dos mais be-
los trabalhos da Conrad." Linares acres-
centa que a dificuldade também está
nosflaps dobráveis que trazem minipôs-
teres em todas as edições: "Dá um tra-
balho absurdo fazer o acabamento grá-
fico, mas são componentes do original,
e nós respeitamos o leitor".

Sem gráfica própria, a Conrad man-
tém acordos de longo prazo com seis
impressores parceiros. Produzidas em
rotativas offset, as tiragens médias dos
quadrinhos variam entre 6 mil e 10 mil
exemplares. Já os títulos da Opera Gra-
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Adolf, de Osamu Tezuka, obra publicada em cinco
volumes pela Conrad

phica variam entre 700 e 3 mil exempla-
res por edição. Embora a editora conte
com outros fornecedores, o principal
tem sido a Prol Editora Gráfica, parcei-
ra em todo o processo de produção — da
discussão de alternativas de formatos,
papéis, tintas e acabamentos à execução
de bonecos para visualização e apresen-
tação de soluções, levando em conta ti-
ragem e custo. "Isso nos dá mais liber-
dade de criação, o que é essencial, já
que gostamos de inovar e criar produtos
com características bastante distintas",
afirma Carlos Mann.

l

A TECNOLOGIA

Para o editor da Opera Graphica, as no-
vas tecnologias da indústria gráfica têm
como vantagem principal a agilidade
que permite o envio de arquivos via In-
ternet e a análise de uma prova de im-
pressão com grande rapidez, facilitando
as correções, quando necessárias, com
total aproveitamento de tempo. "Na im-
pressão há um ganho no que se refere
à precisão, que diminui o desperdício
no acerto de máquina, o que, por sua
vez, reflete no custo final do produto",
esclarece Mann. Segundo ele, no caso
específico de quadrinhos, as inovações
tecnológicas, com o apoio de profissio-
nais qualificados, facilitaram bastante
a produção. "A montagem de uma pági-
na que envolvia, às vezes, até seis pes-
soas pode ser feita hoje por um ou dois
profissionais, agilizando o processo de
produção e contribuindo bastante na
redução do custo."

O gerente de produção da Conrad,
Alexandre Monti, elogia a qualidade
dos equipamentos de hoje, com recursos
como a impressão frente e verso simul-
tânea e o controle do processo de ponta
a ponta, trazido pelo CtP, e as modernas
máquinas de impressão, que se comu-

Dragonball, de Akira Tonyama,
ganhou versão de alto padrão

depois de vender mais de 150 mil
exemplares em bancas i



A Conrad resgata a obra de Guido Crepax e sua
Valentina, a mais bela femme fatale dos quadrinhos

nicam com o sistema de pré-impressão,
melhorando prazos, atendimento e nego-
ciação. "Como trabalhamos com colecio-
náveis, é possível negociar para rodar
todos os volumes da obra. Esse procedi-
mento, além de reduzir custos, cria uma
relação de parceria boa para os dois la-
dos. Isso vale muito, porque hoje as grá-
ficas que utilizamos estão praticamente
equiparadas em termos tecnológicos."

Para superar as dificuldades no sen-
tido de manter a qualidade e a definição
de imagens, o editor da Opera Graphi-
ca defende que, com o devido acompa-
nhamento e interação entre produtor e
gráfica, o processo utilizado hoje per-
mite os ajustes necessários com o acom-
panhamento de provas coloridas e ga-
rante fidelidade de cor e definição que
coloca os produtos como referência em
qualquer parte do mundo.

A Conrad, por sua vez, conta com de
partamento interno de produção gráfi
ca. Assim, todo e qualquer material que
vai para gráfica têm o acompanhamento
do produtor na boca da máquina. Monti
defende que isso é fundamental no ramo
de quadrinhos. "Quem se propõe a pro-
duzir uma HQ japonesa no Brasil cons-
tata que a maioria do material é produto
antigo e, em muitos casos, o controle dos
originais não é tão rígido. Não raro rece-
bemos apenas o material impresso para

trabalhar", comenta ele, acrescentando
que isso levou ao desenvolvimento de
técnicas que, somadas à experiência na
digitalização desse tipo de material, são
capazes de preservar ao máximo os pon-
tos desses impressos. "Aprendemos a ba-
ter o olho e definir o processo de trata-
mento, porque cerca de 90% de nossos
títulos segue esse processo."

PAPÉIS E ACABAMENTOS

Em relação ao papel utilizado para esse
tipo de publicação, Monti destaca que a
variação é muito grande. Vai desde o pa-
pel jornal para mangas até couché alto
brilho 150 g/m2 para álbuns de luxo.
"Temos todo um espectro de alterna-
tivas para o público. A obra erótica de
Giovanna Casotto usa couché 120 g/m2;

A coleção de Sandman lançada pelaConrad
composta por 10 volumes em capa dura, foi
alvo de elogios do próprio autor, Neil Gaiman

o título "feminino" Gemma Bovery usa
pólen 90 g/m2; e o manga Sanctuary
utiliza papel jornal 52 g/m2. São três ti-
pos distintos de ações, três tipos de ti-
ragens e de público", explica. Isso tam-
bém vale para a Opera Graphica: "Vai
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de capa dura com percalux e hot stam-
ping, capa dura com papel couché em
quatro ou cinco cores, mais laminação
fosca e reserva de verniz, e o miolo em
uma cor sobre papel chomois bulk ou pó-
len bulk, até couché fosco ou brilhante
para impressões em quatro cores. Ino-
vamos também no que se refere à guar-
da, com recursos como cor especial,
verniz de reserva, além de sobrecapa,
caixa, flap, relevos alto e baixo, corte e
vinco e laminação", explica Mann.

No quesito capa, a Conrad afirma
que realiza estudos de viabilidade de
custos. "Queremos uma obra de arte,
mas nem sempre é possível. Então, pes-
quisamos materiais e a melhor maneira
de imprimir. Muitas vezes, encontramos
soluções inusitadas", diz Monti, citando
como exemplo a série Valentina, de Cre-
pax, que recebeu uma luva de acetato
desenvolvida pôr uma gráfica especiali-
zada em convites de casamento. "Basta
orientar a gráfica e propor soluções que
não dependem apenas de tecnologia,
mas de alternativas inteligentes, para o
produto sair do jeito que se deseja."

Valem a pena todos esses esforços?
A resposta será, com certeza, e sempre,
um sonoro "sim". Não apenas por parte
dos milhares e milhares de admirado-
res da beleza e importância da arte se-
qüencial. Os artistas também agrade-
cem. A edição brasileira de Sandmcm,
em 10 livros de capa dura, pela Conrad,
é a mais luxuosa do mundo e a prefe-
rida do autor Neil Gaiman. Outro caso
interessante é o de Nausicaã do Vale do
Vento, de Hayao Miyazaki. "Fizemos um
produto mais bonito que a original, mas
foram cinco anos de negociação até ob-
ter o licenciamento. Para obtê-lo, tive-
mos de mandar amostras de papel, de
impressão e até a composição química
da tinta para o Japão. Na verdade, ro-
damos um exemplar em gráfica rápida,
um boneco idêntico ao livro, com todos
os acabamentos. Os executivos japone-
ses disseram que não encontraram em
lugar nenhum no mundo a mesma quali-
dade", orgulha-se Alexandre Monti. 

Uesde 2004, a Abril está publicando as

obras completas de Carl Barks. Do total

previsto de 40 volumes, que devem trazer

todo o trabalho de mais de 25 anos do au-

tor à frente das pranchetas da Disney, 24 já

foram lançados, com grande sucesso. "Barks

é reconhecido com um dos 10 maiores

artistas de histórias em quadrinhos de to-

dos os tempos", declara Sérgio Figueiredo,

redator-chefe da Edisera

Abril. "Seu nome sempre

figura em listas que in-

cluem fenômenos como

Will Eisner, Frank Miller,

que revolucionou o Bat-

man, e Albert Uderzo,

criador do Asterix. Cer-

tamente, ele é o maior

desenhista da Disney."

As histórias de Carl

Barks, não há como ne-

gar, eram dinâmicas, os

desenhos magistrais e

a combinação cômica

insuperável. "Quem

lia suas histórias podia

até não saber o nome do autor, mas reco-

nhecia algo especial ali. É como música: você

pode não saber quem é o compositor, mas

sempre há uma harmonia peculiar. Carl Barks

é automaticamente reconhecido por seu

humor característico" reforça Figueiredo.

Reeditar essa preciosidade, porém, não

foi tão fácil quanto se possa imaginar. Todas

essas histórias foram publicadas quando não

existiam os arquivos digitais nem os recursos

de colorização disponíveis hoje. Estavam ar-

quivadas em fotolitos, e muitos lamentavel-

mente se perderam com o tempo. "Fizemos

um processo cuidadoso de recuperação,

redigitalizamos e recobrimos tudo".

A Abril resgata a obra
de Carl Barks, o maior
desenhista de personagens
Disney de todos os tempos

Outro fator importante foi a escolha do

padrão editorial, que, dada a importância da

obra, não poderia ser em formatinho, mas

sim apresentar qualidade gráfica compatível

com o conteúdo. "Tínhamos a opção de

fazer uma publicação sofisticada, com capa

dura, hot stamping e demais recursos. Mas

isso faria com que o preço se tornasse com-

pletamente seletivo. Nossa

escolha foi por um padrão

de qualidade elevado po-

rém acessível" diz Figueiredo.

As edições têm 180 páginas,

capa cartonada de 250 g/m2

e lombada quadrada, para dar

sustentabilidade ao produto.

Embora Tio Patinhas e Pato

Donald sejam ícones incontes-

táveis de gerações e gerações,

a Abril sabia que esse produto

tinha um mercado potencial

mais restrito e menos abran-

gente. A opção foi fazer tiragens

de 20 mil exemplares, todos eles

impressos na própria gráfica da Abril. "As

revistas vendem muito bem em bancas,

mas na Internet atingem a marca dos 500

exemplares por mês. Parece pouco, mas, em

termos de HQ e de compra on-line, é extraor-

dinário, um recorde", informa Figueiredo.

E isso tudo é um mérito que se deve

quase que exclusivamente ao bom, velho e

genial Carl Barks, que soube como ninguém

transformar literatura infanto-juvenil em um

produto inteligente, divertido e inesquecível

para gerações de crianças que, hoje, são

adultos saudosos de um tempo em que HQ

podia trazer até versos do poeta Gonçalves

Dias em suas adaptações para o português.
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