
Seduzindo
pelo olhar
Design ajuda a publicação a ser reconhecida mais
facilmente pelo público - ou ajuda a mudar o tipo de
leitor. Conheça casos de quem mudou a identidade
visual da revista e veja se isso pode ajudar seu título
a ganhar novo fôlego.

sucesso de uma revista
depende de uma série de
fatores, que vão do público-
alvo até a distribuição em
banca. Uma coisa, porém, é
certa: se a revista tiver um
visual errado, não há conteú-

do genial nem distribuição ampla que dê
jeito na situação.

Se todo produto é um conjunto de
conceitos criados para passar uma men-
sagem, o design é a arma que traduz tudo
isso em formas t letras. No caso das revis-
tas, elas precisam passar a imagem do pro-
jeto editorial de maneira competente.

Formato, logotipo, tipologia, tratamen-
to fotográfico, cores: tudo impacta a mente
e a sensibilidade do receptor, criando iden-
tidade ou rejeição conforme as referências
pessoais, sociais e culturais que ele possui.
Por consequência, é o aspecto visual que
faz o primeiro filtro de quem será seu públi-
co-alvo. O modo como uma revista é
desenhada define o tipo de leitor e o tipo
de anunciante que se deseja atrair - e o
leitor, peça-chave de todo o processo, pre-
cisa identificar-se com o que vê, e enten-
der as informações que está recebendo.

Esses elementos gráficos são a grande
chance que o designer tem para conquistar
o público, uma vez que numa revista é o
design quem provoca o impacto inicial. Se
além de tudo o texto for bom, bingo! O
leitor está fisgado.

Em títulos já estabelecidos no mercado, a
tentação de fazer mudanças para rejuvenescer
a publicação, ou os leitores, é uma ferramenta
que deve ser manuseada com cuidado.
Alterações descuidadas, ou sem base editorial
sólida, podem deixar a revista sem leitores,
nem novos nem velhos. "Revistas mudam de
identidade visual por algumas razões. A mais
frequente é quando os editores acham que a
revista está ficando velha, com cara cansada, e
que o leitor está percebendo a mesma coisa.
Outra razão é quando a revista quer acrescen-
tar novo público, e acha que sua cara precisa
de uma revolução. Nesse caso, aconselha-se
uma modificação mais radical, que chame a
atenção dos leitores potenciais, mas com o
cuidado de não perder os leitores atuais",
explica Thomaz Souto Corrêa, vice-presi-
dente do conselho editorial da Editora Abril.

A revista Quem Acontece da Editora
Globo é um exemplo prático do primeiro
conceito.

Aproveitando a cabalística efeméride
da edição de número 300, o título ganhou
um new look, que deixou bem claro que a
revista estava em nova fase em seu posi-
cionamento editorial. Sem perder o foco
nas celebridades, foram incluídas seções
fixas de moda e serviços que aproximaram
ainda mais a revista das mulheres, público-
base desse segmento.

Nessa nova fase, Quem Acontece ga-
nhou ares de publicação internacional,
apostando em grandes aberturas de
reportagens sem uma padronização especí-
fica, a exemplo do que ocorre nas revistas
semanais de informação. As matérias
tornaram-se mais bem organizadas em
seções específicas, demarcadas clara-
mente. Muita coisa que já existia na
revista foi potencializada. O novo projeto
gráfico partiu da premissa de deixar a
revista mais bonita e torná-la mais útil e
para reforçar os pontos fortes do título,
como as reportagens bem elaboradas e as
intervenções de maquiadores em celebri-
dades, na seção "Porta-Retrato". "Há uma
característica bem marcante no projeto. A
ideia é radiografar o personagem e usar
recursos visuais para mostrar o que ele está
usando", esclarece o diretor de design
Saulo Ribas, principal responsável pela
nova cara de Quem Acontece.

TODOS POR UM
Outro ponto que precisa ser considera-

do pelos editores é a união entre o edito-
rial e o visual: todo mundo precisa, sim,
trabalhar em conjunto. Um repórter que
só se preocupa com o texto e não consi-
dera como a matéria vai ficar na página
está cada vez mais condenado ao limbo.
Ao mesmo tempo, um designer que proje-
ta a página pensando em prémios interna-
cionais e que "esquece" que o texto tem de
ficar legível e compreensível para o leitor
também não vai muito longe.

No passado das revistas, lá pelos idos
de 1960, redação e arte eram departamen-
tos separados: um mandava e o outro obe-
decia e ai de quem fosse reclamar. Uma
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das primeiras revistas que começou a
unificar os dois departamentos - não sem
alguma confusão - foi a norte-americana
Esquire, cujas capas mais famosas foram
criadas pelo publicitário George Lois.

A história da Esquire é uma boa inspi-
ração para quem quer saber por que mudar
de ares. O então editor da revista, Harold
Hayes, tinha um problema nas mãos: que-
ria capas melhores para seu título, voltado
para o público masculino. A revista
começara a circular em 1933 e passava por
uma fase de vendas baixas em bancas. A

Hoje em dia parece comum e até
esperado que as capas de uma revista sejam
avassaladoras, mas nos anos 1960 tal ati-
tude podia matar um título. O ápice da
confusão foi quando Lois colocou na capa

ideia de Hayes: arejar o título para torná-
lo mais atraente ao público mais novo.

Lois levou o desafio da publicação a
sério, revolucionando o modo como as
capas eram feitas. Os desenhos engraça-
dinhos e os modelos sem relação com o
material editorial foram abandonados em
definitivo. No lugar deles, imagens que
realmente valiam mais que mil palavras:
Andy Warhol afogando-se em uma lata de
sopa Campbell para retratar o desgaste do
movimento Pop Art (veja matéria na pági-
na 64), um soldado cabeludo para re-
presentar a recusa dos estudantes norte-
americanos em lutar no Vietnã.

de dezembro de 1963 o boxeador Sonny
Liston - que fazia o estilo "feio, sujo e mal-
vado" - vestido como Papai Noel. Esquire
perdeu US$750 mil em anúncios e assina-
turas canceladas, uma fortuna à época, e o

departamento comercial exigiu a demissão
de Lois.

Só que o pessoal do financeiro não
contava com uma reação contrária: após
um choque inicial, as capas "diferentes"

acabaram por aumentar as
vendas da Esquire (de 500 mil
exemplares para 2 milhões),
além de colocar o título em um
patamar acima em relação às
concorrentes. Todo mundo
esperava qual ia ser "a próxima
de Esquire" e outras revistas
começaram a seguir o modelo.
Lois ficou com o emprego até o
fim dos anos 1970.

O que já se sabia desde
aquele tempo, mas que costu-
ma ser esquecido no afã de
modernizar um título, é que se
o conteúdo não seguir o design,
o produto final fica bonito e
oco. Afinal, as capas de Lois
podiam ser geniais, mas ficaram
memoráveis porque o conteúdo
da revista segurou os leitores.
Saulo Ribas explica o conceito:
"Hoje em dia o jornalismo de
revistas é uma via de mão
dupla. O projeto gráfico não é
um conjunto de letras e cores
que sai andando sozinho. Ele
não existe sem um projeto edi-
torial". E vice-versa.

Engrossando o coro dos
convergentes, José Pequeno
dos Anjos Neto, diretor de arte
de projetos especiais da Editora
Globo, reforça essa visão: "Às
vezes as revistas apresentam
umas confusões de design e fica
aquela sensação de que a
revista é fria, que não passa
nada". Num cenário de alta

competitividade, essa desconexão é um
péssimo negócio. Principalmente quando
uma avalanche de títulos disputa nas ban-
cas o olhar, o encantamento e a preferên-
cia dos leitores.
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Souto Corrêa é taxativo quanto à
mudança de identidade visual: "O que não
vale, na minha opinião, é mudar por
mudar, sem nenhuma razão objetiva, a
menos que a revista tenha se deteriorado
visualmente ao longo do tempo".

Roger Black, designer de revistas como
Rolling Stone, Newsweek, Reader's
Digest e outras publicações, que o diga. Ele
é conhecido entre os designers por ser o
homem que é chamado para alterar a iden-
tidade visual de títulos que estão no fundo
do poço, mas não recomenda mudanças
apenas estéticas para nenhum editor.
"Você não pode forçar uma mudança de
design em ninguém. Não
adianta nada redesenhar tudo
se não repensar realmente o
conteúdo e a direção do título."

Para Patrícia Carta, edito-
ra de Vogue e de Vogue RG,
uma mudança de identidade
visual não traz crise de identi-
dade no público se for bem
conduzida. "Se a estrutura da
revista permanece a mesma, se
a missão é seguida à risca, se a
excelência gráfica e exigência
fotográfica permanecem as
mesmas, não há crise de iden-
tidade."

A versão brasileira de
Vogue passou recentemente
por uma reformulação gráfica, feita pela
designer inglesa Rebecca Maison (editora
de arte da revista de moda inglesa The
Face). Para Patrícia Carta, "Vogue é uma
revista de vanguarda que precisa surpreen-
der sempre. Estamos sempre apontando o
novo e estava na hora de um novo fres-
cor". O maior desafio, segundo a editora,
foi encontrar a pessoa certa para fazer as
mudanças nas páginas do título.

ANDANDO COM O LEITOR
Encontrar um designer afinado com

público e tendências é justamente uma das
partes mais importantes de todo o proces-

so de mudança de identidade visual. Por
trafegar pelo universo das ideias, as revis-
tas funcionam como antenas que captam e
replicam as transformações sociais. Nesse
contexto, o radar ligado na mutabilidade
do público-alvo é base para perceber e
adaptar-se às novidades.

As imagens são percebidas e interpre-
tadas de maneiras diferentes por públicos
das mais diversas faixas etárias, classes
socioeconômicas e referências culturais.
Alceu Nunes, diretor de arte da revista
Capricho (Editora Abril), é definitivo:
"Uma revista tem de conversar diariamente
com seu leitor. Tudo o que você souber em

muitas décadas de publicação, ela já foi, por
exemplo, uma revista de fotonovelas. Depois
virou "A revista da gatinha". As leitoras
crescem, mudam de gostos e de atitudes, e a
revista acompanha as mudanças. Recen-

Nunes, de Capricho: "O mundo
transforma-se muito rápido e nós temos
que ser ágeis em proporcionar essas
mudanças também".

relação a ele vai ajudar na hora de criar a
linguagem e o enfoque". O designer (e con-
seqúentemente toda a equipe da revista)
tem de saber quem é o seu público e o que
ele gosta. "O mundo transforma-se muito
rápido e nós temos de ser ágeis em propor-
cionar essas mudanças também", afirma.

Capricho é um exemplo de como a
revista deve caminhar com o leitor. Com

temente a publicação foi totalmente repagina-
da para acompanhar essas transmutações de
gostos e aspirações do público-alvo e reagir à
invasão de outros títulos nesse segmento.

A mudança do grupo de leitores é um
dos principais motivos de alteração da
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identidade visual de uma revista. No caso
de Capricho, as mudanças vieram porque
o mundo das leitoras mudou: o repasse de
informações sobre moda, cultura e com-
portamento não são mais privilégio das
revistas. A facilidade de acesso à infor-
mação pela internet e também pelo celular
transformou alguns conceitos - as meninas
podem achar informações sobre seus ídolos
com um toque do mouse. A revista deixou
de ser o ponto onde a informação era
transmitida - agora, ela devia se posicionar
como o ponto para onde as informações
convergem, quase como uma segunda casa
para a leitora.

Não é à toa, portanto, que atualmente
Capricho é apenas parte de uma grande

plataforma que ainda inclui o site da
revista (chamado de "República
Capricho") e material acessível pelo celu-
lar. E fazer tudo isso funcionar de maneira
coerente é missão do designer gráfico.

"No projeto da nova Capricho alte-
ramos o foco do público. Hoje é uma
menina de 16 anos, um pouco mais velha.
A menina mais nova, que fazia parte do
foco anterior da revista, continua admi-
rando o título, continua a ser a aspiração
dela", diz Nunes. "Capricho tinha uma
fórmula editorial de sucesso, mas, com uns
oito anos de vida, várias mudanças tive-
ram de ser feitas. As meninas são muito
antenadas em tudo o que acontece, estão
na nossa frente."

A alteração do logo (marca registrada
não só da publicação como de diversos
produtos correlates) simbolizou a

mudança de layout que incluiu a lin-
guagem da costura e das artes manuais para
reforçar a ideia de que a revista é feita de
maneira artesanal, especialmente para a
leitora. Nunes resume o conceito dessa
reformulação: "É o contraponto à tecnolo-
gia que invadiu nossa vida".

IDENTIDADE VISUAL
Fontes, tarjas e fios, posição do título

na página, estilo e conteúdo das fotos são
os principais elementos gráficos que
definem a identidade de uma publicação.
O designer gráfico tem de ser um artista
que alia o uso desses elementos com bom
gosto e compreensão da tecnologia, com
um toque de marketing e visão comer-
cial.

A nova geração de designers vem com
a mente repleta de referências visuais:
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trata-se de um grupo que cresceu sob a
influência das grandes revistas, do cinema,
da televisão. E, mais recentemente, tam-
bém a influência dos computadores, dos
games e de outros deleites do olhar.

A constante exposição desses elemen-
tos de maneira coesa em todos os materi-
ais que representam a publicação esta-
belece a unidade gráfica de uma revista e,
por consequência, sua personalidade. Essa
identidade visual é responsável por fazer o
leitor reconhecer o produto onde quer que
ele apareça. Seja pela capa, num anúncio,
outdoor ou até mesmo em uma matéria
que tenha sido destacada da revista. O
design ideal seria aquele em que a pessoa
reconhece o título só de olhar para um
pedaço da página.

Com base nas novas linguagens trazi-
das pelas novas mídias, as regras para uso
de cores que antes afirmavam que "preto,
marrom e roxo devem ser evitados por
serem tons tristes e pesados" e que "a me-
lhor legibilidade é de texto em corpo 12,
impresso em preto sobre fundo branco" se
tornam mais flexíveis, quando não ques-
tionáveis.

"Não existe uma regra fixa para o
design de revistas, você tem de acompa-
nhar seu tempo. O grande pecado do edi-
tor é permanecer isolado no mundo dele",
replica Anjos Neto aos reguladores de
plantão.

"No nosso negócio tudo muda o tempo
inteiro. Hoje em dia você tem tantas
tendências conflitantes, tanta coisa dando

certo de jeitos diferentes, que é uma
bobagem pensar nessa questão do 'eu
nunca faria isso na revista'", pondera
Saulo Ribas.

Fazendo um exercício de futurologia,
vale pensar: se hoje é assim, imagine daqui
há poucos anos, quando toda uma geração
que foi alfabetizada por computador
chegar às redações. Ribas acredita que o
que precisa ser respeitado é a lógica da
comunicação por meio do visual. "Tirando
isso, a revista tem de ser uma coisa viva."

Mas, por sorte e por talento, ela pode
sempre rejuvenescer. Basta ligar o radar no
que está acontecendo no mundo e realizar
uma "operação plástica" que renove e
revitalize o projeto gráfico. Com bom
gosto e bom senso, é claro.
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