
A profissionalização da
produção gráfica no mercado
editorial brasileiro
Revista Professional Publish: Como você come-
çou a se interessar por artes gráficas e produ-
ção gráfica?
José Jardim: Minha formação é na área de
administração e informática. Meu primeiro
contato com a produção gráfica foi nos tem-
pos de faculdade, quando imprimia camise-
tas em silk-screen, junto com um amigo.
Por volta de 1989, fui trabalhar no SE-
NAC-RJ, como instrutor e coordenador de
ensino. Aprendi a utilizar um software de
diagramação chamado Página Certa e de-
senvolvi um treinamento para a área de
mecanografia do SENAC. Comecei a gos-
tar muito dessa atividade, fui estudando e
acabei me deparando com um programa
chamado Ventura Publisher.
Foi aí que me apaixonei pela área de
Desktop Publishing - e resolvi sair do SE-
NAC, depois de dois anos, para aprender
isso mais a fundo.
Mandei vir tudo de fora, pois não tínha-
mos praticamente nada aqui e existia a
tal da reserva de mercado. Comprei um

computador top de linha - um 386 25
MHz, com monitor de fósforo branco -
, que era o que tinha de mais avançado,
impressora laser e scanner.

R.P: Como surgiu a Multimodus?
J.J: Fiquei cerca de dois anos trabalhan-
do como freelancer. Comecei como todo
mundo, fazendo pequenos trabalhos.
Como antendia muitas empresas, resolvi
fundar a Multimodus, com a minha espo-
sa. Os clientes queriam não só o serviço
de editoração eletrônica, mas o produ-
to pronto. Comecei a estudar comprando
livros, visitando gráficas e analisando
todo o processo. Participei de um cur-
so fantástico com o saudoso Mário Car-
ramillo, que era o papa da produção no
Brasil. Neste período, a Multimodus tam-
bém começou a ficar conhecida no Rio,
por seus treinamentos, que eram dife-
rentes porque não ensinavam só o uso de
softwares, como o Pagemaker, mas tam-
bém diagramação, finalização e o prepa-

ro de arquivos para saída.
Tínhamos um curso chamado "Técnicas
de Editoração Eletrônica", em que ensi-
návamos CorelDRAW, Photoshop, Page-
maker e fechamento de arquivo, produ-
ção gráfica, além de um pouco de design.
Neste aspecto, nós fomos pioneiros.
Foi um período que me deu muito prazer.
Foi muito bom ter passado esse conheci-
mento adiante.

R.P: Por que você fechou a Multimodus após
cinco anos?
J.J: Em 2000, recebi uma proposta da edi-
tora Objetiva, onde realizei a estruturação
da área de produção. A editora gostou
tanto do que desenvolvi que fui contra-
tado. Então, não teria mais condição de
continuar com a empresa.

R.P: O cargo de gerente de produção não exis-
tia na Objetiva e você foi o primeiro a ocupá-lo.
Como foi isso?
J.J: A editora tinha uma diretoria operado-



" O produtor gráfico que não domina a tecnologia corre o risco de perder

sua posição, A mudança tecnológica atingiu a todos: o editor, impressor,

produtor gráfico e o designer, o que só trouxe benefícios".

nal e um produtor gráfico, mas não um de-
partamento de produção. Com a minha che-
gada, estruturei o setor, contratei pessoas e
permaneci na editora por cerca de seis anos,
desenvolvendo esse trabalho.
Na minha visão, gerenciar a área de pro-
dução é pensar estrategicamente e em
termos de planejamento. Não é simples-
mente pegar a matéria-prima e produzir
um livro graficamente.

R.P: Como se deu a sua ida para o Grupo Edi-
torial Record?
J.J: Comecei na editora Record em setem-
bro de 2006 e, mais uma vez, está sendo
uma atividade desafiadora, pois é uma edi-
tora muito grande. Na realidade, o Grupo
Editorial Record é formado por oito edito-
ras, que produzem mais de 30 lançamen-
tos por mês. É como produzir um livro por
dia, além dos relançamentos.

R.P: Como está o mercado de produção gráfica
no Brasil atualmente?
J.J: O mercado mudou muito e acredi-
to que ainda vá mudar bastante, prin-
cipalmente por conta das novas tecno-

logias. Hoje, a produção sob demanda
é uma realidade e temos soluções digi-
tais que possibilitam trabalhos com mui-
to mais velocidade e, muitas vezes, com
custos mais adequados.
O produtor gráfico que não domina a
tecnologia corre o risco de perder sua
posição. A mudança tecnológica atin-
giu a todos: o editor, o produtor gráfi-
co, o impressor e o designer, o que só
trouxe benefícios.

R.P: Em relação à formação desses profissio-
nais, o que mudou?
J.J: Acho que hoje o profissional está sen-
do formado muito rapidamente e acredi-
ta que já pode atuar. Quando ele encon-
tra alguma dificuldade com algo que não
depende da tecnologia, mas da tinta, do
tipo de papel, do acabamento ou dos pro-
cessos gráficos, não consegue desenvol-
ver um bom trabalho.
O profissional precisa dominar os proces-
sos gráficos, os diferentes tipos de acaba-
mento e impressão e os termos técnicos.
Precisa entrar na gráfica, acompanhar
trabalhos para saber o que pode solicitar
ao fornecedor e o que oferecer ao desig-
ner ou diretor de arte.
O mercado precisa de profissionais que fa-
çam o link entre a criação e a produção.

R.P: Atualmente como está o relacionamento en-
tre as gráficas e os profissionais de produção?
J.J: Acredito na fidelização. É preciso eleger
parceiros e trabalhar com bons fornecedores,
que entendam o negócio do cliente, o tempo
com que as coisas acontecem e o que você
definiu como qualidade. A partir do momen-
to em que passei a ter um grupo de fornece-
dores fixo, comecei a ser bem atendido.
Hoje, não basta só entregar o produto
bem feito. A gráfica precisa oferecer ou-
tros serviços como cumprimento de pra-
zos e uma boa logística.

R.P: Você já escreveu artigos para a Publish.
Como foi essa experiência?
J.J: Na Publish, tive boas experiências.
Uma palestra que realizei, por exemplo,
chamada "Trabalho de editoração ele-
trônica - Quanto cobrar", acabou viran-
do um artigo para a publicação ("Quanto
devo cobrar?" - 1997).
Desenvolvi também um artigo sobre re-
gistro de logomarcas ("Passo a passo para
registrar a marca" - 1999) e outro que
consistiu numa pré-avaliação de uma das
novas versões do Photoshop ("Photoshop
5.0 - Primeira Impressão" - 1998).
Além disso, colaborei com as "154 melho-
res dicas de Publish", publicadas no Guia
Profissional Publish de 1997/1998. QD  
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