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O design gráfico tem uma impor-
tância cada vez maior no mercado
da comunicação, seja ela editorial ou
publicitária, na medida em que esse
universo vai percebendo que a or-
ganização estética da informação é
fundamental para a transmissão da
mensagem. "Ele está muito presen-
te em qualquer tipo de comunicação.
Atualmente, na Europa, é chamado
de design de comunicação", diz Sô-
nia Valentim de Carvalho, diretora da
Associação de Designers Gráficos do
Brasil (ADG Brasil), entidade realiza-
dora das Bienais de Design Gráfico.

No campo editorial e jornalístico, a
informação é passada mais facilmente
com o auxílio do design gráfico, "des-
de que o designer participe do plane-
jamento, não seja um mero maquiador.
Ele tem de atuar como organizador da
informação, conhecedor da arquite-
tura da informação, coisa que já vem
acontecendo com infográficos e tra-
tamentos tipográficos mais corretos",
explica Cláudio Ferlauto, designer e
autor de diversos livros, entre eles, o

recém-lançado O Efêmero e o Paró-
dico - Crônicas do Design. Segundo
ele, o design visual pode, ainda, tornar
um produto mais competitivo: "Quem
percebe o diferencial do design, como

um elemento do ponto de vista produ-
tivo, ganha".

O designer gráfico editorial traba-
lha nos livros, periódicos (revistas e
jornais), anuários, posters, entre ou-



tros. Mais do que somente organizar
imagens, ilustrações e textos no espa-
ço gráfico, planeja a página de modo
a aliar qualidades artísticas e funcio-
nais, buscando, por exemplo, cores,
fontes e posicionamentos que a tor-
nem mais agradável e confortável à lei-
tura e apreciação. Luis Marcelo Men-
des, que, com André Stolarski, dirige a
Tecnopop, produtora de design carioca
responsável pela produção da Revista
GNT, explica: "No universo editorial, o
design gráfico é parte absolutamente
fundamental, pois estrutura e dá per-
sonalidade a uma publicação. Qual-
quer elemento que sirva como código
visual de identificação tem importân-
cia. São eles que nos falam quem é o
jornal, a revista ou o livro. Cores, ti-
pos, marcas e até mesmo diagramas,
formatos e materiais podem funcionar
como códigos visuais".

A Cosac Naify e a Companhia das
Letras são dois exemplos de editoras
que dão bastante relevância ao design
gráfico de seus livros e contam com
equipes de designers profissionais. Na
definição do departamento de arte da
Cosac Naify, seus livros encontram su-
porte na beleza e qualidade gráfica das
edições, buscando a singularidade de
cada projeto.

Também nos periódicos, a comu-
nicação visual é um diferencial. Basta
observar as reformas gráficas empre-
endidas pelas mais diversas publica-
ções, como a última do jornal Folha
de S.Paulo, realizada no ano passa-
do. "As cores ou o formato são códigos
para identificar diversas publicações

marcantes na história, como vemos
nos projetos gráficos áaRolling Stone
ou o do Wall Street Journal. Também
no Brasil tivemos momentos clássicos
onde o design deu a forma e a força
de um papel ideológico às revistas Se-
nhor e Realidade, além do Caderno
B do Jornal do Brasil, por exemplo",
continua Mendes.

Para Ferlauto, os designers se tor-
nam cada vez mais editores de conteú-
do. Como os softwares são manuse-
ados por esse profissional durante o
fechamento, ele tem de assumir ta-
refas muito próximas às de um edi-

tor clássico. "Vemos outro tipo de de-
signer em formação: o designer que é
editor. Ele edita exposições, livros, si-
tes, organiza mostras multimídias. Não
é um editor solitário, é um editor que
dialoga com outros editores."
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DESIGN PUBLICITÁRIO
"O design gráfico também é fun-

damental na publicidade", diz Mario
Narita, diretor da Narita Design, re-
ferência em design gráfico de marcas
e embalagens dentro e fora do Brasil,
responsável pelo visual de alguns íco-
nes como Qualy, Guaraná Antarctica e
Skol. "Observamos, no dia-a-dia, que a
comunicação publicitária trabalha com
campanhas e ações de curto e médio
prazos. Já o design gráfico - conside-
rando a identidade visual e a embala-
gem - é geralmente usado como uma
importante ferramenta para constru-
ção da imagem de um produto ou ser-
viço no longo prazo. Ela fortalece as
marcas de maneira lenta e consisten-
te", define.

"Na publicidade, o design gráfico
colabora com soluções 'projetuais que
geram negócios, inspiram pessoas e or-
ganizações", comenta Mendes. "Com
um bom design, é possível atingir ou-
tros níveis de comunicação com o pú-
blico-alvo. A adequação de uma lingua-
gem visual que se identifique com o



consumidor é tão crucial como a men-
sagem que está sendo passada. E é aí
que o design faz diferença. Com o tem-
po, essa identidade visual de uma em-
presa ou produto torna-se arma publi-
citária", concordam os jovens designers
do estúdio pernambucano Mooz, Daniel
Edmundson, Gustavo Gusmão e Edu-
ardo Rocha. O estúdio Mooz foi sele-
cionado para a última Bienal de Design
Gráfico e convidado pela vodka Abso-
lut para fazer o projeto gráfico de gar-
rafa comemorativa.

João Carlos Cauduro, do badala-
do escritório Cauduro Martírio Arqui-
tetos Associados (identidade visual da
Comgás, da Polícia Militar de São Pau-

lo, cartões de crédito da Credicard),
acredita que o design gráfico na publi-
cidade não pode ser um objetivo em si
mesmo - ele é, antes, uma ferramen-
ta para desenvolver um programa de
identidade visual, que tenha objeti-
vo final. "O conceito de design total,
coisa que a gente desenvolve há mais
de trinta anos, é exatamente você ter
uma idéia global para atender ao obje-
tivo final de reforçar a empresa, a pró-
pria identidade da empresa", acredi-
ta Cauduro.

Como o design gráfico facilita
a comunicação de um produto por
meio da embalagem?

O comitê de estudos estraté-
gicos da Associação Brasileira de
Embalagens (Abre) fez um estudo
com os consumidores e descobriu
que eles não separam a embalagem
do seu conteúdo, ou seja, embalagem
e conteúdo constituem uma entidade.
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Nessa entidade, o design é o principal
componente. É ele que transforma o
que seria uma mercadoria em uma
entidade cheia de significados. O de-
sign agrega significado ao produto.
Essa é a principal contribuição dele
à embalagem.

De que maneira o design gráfico
agrega significado ao produto?

Ele agrega significado ao produto
por meio da forma, que é o principal
componente no caso do design de
embalagens, dando personalidade ao
produto. Ter uma forma exclusiva é
o principal atributo que um produto
deve ter. Exemplos são as garrafas da
Coca-Cola e as latas do Leite Moça.
Além da forma, há a cor, que atua no
sistema nervoso central e não conges-

tiona o canal racional. Em terceiro lu-
gar, estão as imagens.

A publicidade e o design lidam
de forma diferente com a embala-
gem. De que forma?

A publicidade é comunicação.
A embalagem é o produto. Ou seja,
um é mensagem, o outro é produto.
Hoje, a função da embalagem é mais
de comunicação e marketing do que
de conter, proteger e transportar. Mas
o design exerce essa função sendo o
produto. A propaganda faz isso falan-
do do produto.

Afinal, quem é mais apto a li-
dar com a embalagem: o publici-
tário ou o designer?

A embalagem é especialidade do
desenho, do design gráfico. O desig-
ner gráfico está mais apto a trabalhar
com a embalagem. Mas, hoje, quem
mais elabora embalagens no Brasil
é em primeiro lugar a indústria de
embalagem, em segundo as agências
de publicidade, em terceiro escritó-
rios de design gráfico e apenas em
quarto as empresas especializadas
em design de embalagem. A procura

por profissionais especializados ainda
é pequena. Mas a embalagem é es-
tratégica, ou seja, tem impacto nas
vendas do produto.

Existe integração dos criadores
com a indústria de embalagem?

Os materiais, no caso da embala-
gem, também têm grande importân-
cia. O designer de embalagem tem
de trabalhar de forma integrada com
a indústria de embalagem, porque
está lidando com tecnologias muito
variáveis. Enquanto um publicitário
da área gráfica atua com impressão
gráfica sobre papel, o designer de
embalagem trabalha com alumínio,
vidro, plástico rígido, flexível... exis-
tem mais de sete mil tipos de mate-
riais para embalagem. O designer de
embalagem precisa estar integrado
com a indústria de embalagem, por-
que é ela que vai disponibilizar as in-
formações sobre os materiais. A Abre
tem um comitê de design desde 1998
(viabilizado por Mestriner) que
tem mais de 50 agências de design
associadas. Essa integração entre
profissionais criadores e indústria é
exclusiva do Brasil.
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