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Na tentativa de 
atrair leitores, os 
jornais em todo o 
mundo têm mudado 
freqüentemente o 

projeto gráfico. Para o presidente 
da Sociedade para o Novo Design 
(SND), Javier Errea, responsável 
pelo projeto gráfico de três dos 
dez melhores jornais em design do 
mundo (selecionados pela Associa-
ção Mundial de Jornais – WAN), 
apenas mudar a identidade visual 
só reforça a crise de identidade e 
dos logos das publicações. 

A chave é utilizar a storytelling 
(narração) em gráficos 3.0 — uma 
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verdadeira mescla de gêneros em 
substituição das notícias. “As his-
tórias que interessam continuam 
as mesmas, não mudaram com a 
internet. Os jornais podem con-
tar boas histórias. Os infográficos 
com fotos, ilustrações cômicas ou 
desenhos são a forma de contar 
essas notícias”, afirmou durante 
o sétimo Congresso Brasileiro 

de Jornais. 
Um exemplo citado pelo es-

pecialista é de reportagem sobre 
práticas sexuais contada com fo-
tos tiradas de Polaroid. O francês 
Liberation utilizou comics em 
notícia do Fórum Econômico 
de Davos. E o National Post (do 
Canadá) conta histórias de um 
determinado tema, esgotando 

todos os formatos em uma mesma 
edição. “No Brasil, gostei da revista 
Mundo Estranho, que utiliza temas, 
fotos e imagens para contar histó-
rias jovens”, disse Errea.

No entanto, é preciso critério 
para o uso desses recursos. Muitos 
jornais apostam fortemente em 
imagens e fotos como se fossem o 
suficiente para atrair leitores, inde-

pendentemente do conteúdo. “Os 
jornais querem se transformar em 
produtos de arte e design, mas as 
pessoas estão interessadas em 
informações. Temos de ser jorna-
listas e vendedores de notícias, 
não diagramadores.” 

As incessantes mudanças 
visuais dos jornais levaram a uma 
massificação do mercado, segun-
do Errea. “Os consultores fazem 
projetos gráficos sem respeitar 
diferenças culturais. As versões 
online e impressa não podem ser 
iguais”, argumenta. Além disso, o 
excesso de promoções e brindes 
tornaria os jornais desagradáveis. 
Ele prefere apostar em novos 
formatos publicitários que não 
afetem a credibilidade editorial.

Se as novas mídias têm alterado 
a maneira com que as pessoas se 
informam, os locais onde os con-
teúdos são produzidos não podem 
passar incólumes. Hoje, uma única 
notícia atinge o público através de 
diversos meios ao mesmo tempo, e 
as empresas de comunicação têm 
de modernizar suas redações para 
não serem ultrapassadas. 

“Estamos em uma fase de 
mudança e isso se reflete em alte-
rações na redação. Os jornais têm 
de cobrir as notícias em diferentes 
formatos, pois o modo com que 
elas são consumidas é totalmente 
outro nos dias de hoje”, avaliou 
Randy Covington, diretor do IFRA 
Newsplex, centro de treinamento 
norte-americano que promove a 
integração multimídia em reda-
ções de jornais impressos. 

Segundo Covington, que par-
ticipou de um dos painéis do con-
gresso da ANJ, 30% de todo o con-
sumo de mídia nos Estados Unidos 
é realizado simultaneamente alian-
do meios como TV, rádio, jornais, 
celular, computador e iPods. “Em 
média, os americanos se informam 
através de 16 meios ao longo de 
uma semana. As empresas têm 
de ficar atentas a esse processo.”  
Estudo realizado em julho de 2007 
entre jornais norte-americanos 
revelou que 95% deles tinham 
blogs, 92% trabalhavam com ví-
deos e 49% mantinham podcasts. 
Covington citou ainda dois jornais 
que se destacam por seus modelos 
de atuação dentro do atual cenário 
multimídia: o colombiano El Tiem-
po e o inglês Daily Telegraph. Do 
primeiro ele destaca o espírito de 
inovação, e do segundo, o fato de 
ter passado a visualizar o todo e 
mudado sua maneira de operar.
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