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ouse Organ - Publicação Institucional,

do inglês, ou órgão da casa. Refere-se

ao veículo de comunicação, impresso,

eletrônico ou digital, com periodicidade

regular, de caráter institucional e dirigido ao publico

interno e em algumas ocasiões, externo. Também de-

signado pelas expressões jornal de empresa ou revista

de empresa.

Geralmente um house organ funciona como uma

ferramenta de comunicação e relacionamento dentro de

uma instituição, possibilitando a todos os seus funcio-

nários e colaboradores terem a um canal centralizado

de informação.

O começo
O briefing para house organs tem algumas particulari-

dades, além das questões de praxe. Em alguns projetos

a empresa já tem pré-definida uma configuração para

o jornal ou revista: formato, número de páginas, aca-

bamento etc. Mesmo assim, analise se essa solução é

adequada ao objetivo da publicação.

Não é raro perceber tardiamente que não há con-

teúdo suficiente para determinado número de páginas

ou vice-versa, principalmente se a empresa está dando

seus primeiros passos com esse tipo de publicação. Se

for um redesenho para uma publicação já existente, al-

gumas etapas serão abreviadas por conta da mesma já

ter um histórico.

Além do responsável da empresa pela publicação,

na reunião de briefing é importante a presença do jor-

nalista responsável e/ou editor, para que o designer

conheça a linha editorial da empresa na visão de quem

produz o conteúdo, além da simples coleta de informa-

ções através do contratante. É desejável ainda que se

trace um perfil do público leitor; faixas etárias, grau de

instrução, o que costuma ler, hábitos e referências visu-

ais. Se a empresa não tiver essas informações coletadas,

algumas visitas à instituição para conversar livremente

com as pessoas, podem ser de grande valia, para se co-

nhecer mais de perto a realidade de quem irá receber a

publicação.

Hoje em dia algumas empresas produzem diferen-

tes tipos de publicação para atingir públicos diversos:

se urna instituição publica uma revista para público ex-

terno (fornecedores, consumidores, investidores etc.), o

conteúdo tende a ser mais encorpado, com textos mais

extensos e reportagens variadas.

No caso dos house organs geralmente os textos são

mais curtos e diretos, pois os funcionários costumam ler

nos momentos de folga no expediente, não permitindo

uma leitura mais aprofundada. Há uma grande necessi-

dade de concisão e essa é uma responsabilidade parti-

lhada entre redator e designer, para gue a informação

seja percebida como relevante e não passe em branco.

Itens muito importantes: o nome. Muitas vezes o

nome da empresa e/ou sua marca são usadas na publi-

cação. Afinal de contas, trata-se de seu veículo oficial e

não há como fugir muito disso. E, mesmo que haja um

nome exclusivo para o house organ, é preciso saber gual

a relação que ele precisa ter graficamente com a marca

da empresa, que inevitavelmente estará na capa.

A mão na massa
Após coletar o máximo possível de informações, é che-

gada a hora de pôr a mão na massa. A partir da linha

editorial, o (s) responsável (is) pelo texto deve(m) ter

uma idéia do número de caracteres por página ou por

matéria para se iniciar os estudos de tipografia e man-

cha de texto.

É primordial que nessa etapa seja levado em consi-

deração o teor do conteúdo para que este seja expresso

tipograficarnente de forma adequada. Na escolha das

tipografias para o projeto," leve em consideração como

os títulos serão dispostos, se haverá notas, olhos, In-



tertítulos, legendas de fotos. Todos

os elementos devem se relacionar

harmoniosamente e terem seu uso

previsto para diversas ocasiões.

Com relação às imagens, ge-

ralmente elas são fornecidas pelo

cliente, muitas vezes com origens

distintas. Costuma ser trabalhoso

conseguir unidade visual com as

imagens disponíveis, mas isso é um

desafio constante não só em house

organs, mas em qualquer projeto

editorial.

Ilustrações também são bem-

vindas, pois podem expressar si-

tuações .de forma mais livre em

algumas pautas. Outro desafio de

um projeto gráfico para um house

organ é atender diferentes perfis de

pessoas que serão atingidas pela

publicação, com repertório, prefe-

rências e afinidades bem variados.

As imagens e o texto precisam

mostrar essa abrangência sem ser

simplório, mas de maneira que a

empresa expresse seu perfil e seu

público se identifique com as infor-

mações que ela comunica em seu

veículo institucional.

Com o desenvolvimento do

projeto e a revista ou jornal toman-

do forma, é bom ter em mãos um

checklist para controlar se todas

as etapas e solicitações do briefing

estão sendo atingidas. São muitos

detalhes que precisam ser listados

e cumpridos.

A capa é como se fosse um pro-

jeto à parte. Entre todo o universo

editorial, entre publicações comer-

ciais e institucionais, as opções são

variadas: ela pode ter elementos

de identificação com o miolo, o

que configura um perfil mais con-

servador. Em outras situações, a

capa contém alguns elementos

que diferem do miolo, porém, seja

pelo tratamento de imagem ou da

linguagem utilizada no texto, ainda

permanece uma ligação.

Há publicações que arriscam

ter capas que se adaptam ao conte-

údo daquela edição sem se ater aos

seus elementos padronizados. Para

um house organ, não é necessário

se limitar a uma opção específica o

tempo todo, pois como é uma publi-

cação que tem uma abordagem di-

ferente do que uma revista vendida

em bancas, ela pode experimentar

diversos recursos e linguagens para

chamar a atenção de seu público

interno, sem precisar de fórmulas

prontas.

E, lembrando parágrafos acima,

levar em consideração se o nome da

revista é exclusivo ou é apenas uma

variação da marca da empresa. Se

for preciso projetar um logotipo,

nunca é demais pensar sobre como

adaptar a diversas soluções gráficas

de uma capa: ela é a cereja do bolo

e trate-a com carinho.

Além de produzir provas e bo-

necos, é interessante verificar a

possibilidade de se produzir uma

"edição zero", com tiragem reduzi-

da e distribuída para pessoas-chave

da instituição, a fim de se fazer um

ajuste fino da publicação para seu

lançamento efetivo.

Os resultados

Publicação lançada é hora de colher

e medir resultados. Alguns acertos

ainda poderão ser efetuados, uma

publicação é sempre uma obra em

andamento. Também é hora de dis-

ponibilizar as matrizes dos arquivos

para os futuros responsáveis pela

diagramação e produção gráfica:

isso vale para trabalhos que en-

volvem apenas o projeto gráfico

{não há uma regra no mercado: há

empresas que contratam designers

para desenvolver apenas os pa-

drões da publicação e outros que

se envolvem na rotina de todas as

edições).

Analisamos particularmente

como é a concepção de um projeto ,

gráfico de um house organ. É inte-

ressante que o designer possa atuar

como consultor em projetos dessa

natureza, muitas vezes sugerindo

melhorias e mesmo auxiliando na

estratégia de comunicação da ins-

tituição. Com a convergência de

mídias cada vez mais presente, in-

tegrar uma revista da empresa com

newsletters eletrônicos e outras

ferramentas corno eventos internos, *""

ações promocionais para funcio-

nários, concursos, entre outras, só

enriquece a experiência do público

interno com seu empregador.
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