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1. O mercado inteiro aplaudiu – somando-se aos seus milhares de leitores – a reforma gráfica 
do Estadão, que não se limitou a mudar e modernizar a paginação desse importante jornal do 
planeta, mas também criar nichos explicativos valorizando as informações contidas nos textos. 
 
O Estadão, com 135 anos completados em janeiro, transformou-se com a mudança no mais 
jovem produto do seu segmento, o que obrigará seus principais concorrentes a providenciarem 
urgentes reformas gráficas, sob pena de rápido envelhecimento precoce. 
 
O projeto desenvolvido pelo estúdio catalão Cases y Associats – o mesmo autor da reforma de 
2003 –, além de surpreendente, contou com a soma de muitos esforços e talentos para chegar 
onde chegou, merecendo registro a partir daí, já que este (o propmark) é uma publicação 
voltada para o trade, as campanhas criadas pela Y&R (leitores) e Artplan (mercado 
publicitário), que igualmente inovaram em forma e conteúdo. 
 
São também relevantes as modificações de cadernos e suplementos, com a criação de novos 
títulos e a supressão de outros, em prol de um verdadeiro novo produto jornal e não apenas 
de uma ousada atualização do design anterior. 
 
Para que o nosso leitor tenha uma ideia mais ampla do projeto, deve-se ressaltar que ele 
contempla ainda uma segunda fase, a ser atingida brevemente e que diz respeito à inserção 
de anúncios no Estadão, com a manutenção dos formatos atuais, mas com grande abertura 
para sugestões das agências de propaganda, integrando ainda mais uma parceria que no 
Estadão de meados do século passado era impensável. 
 
Para que isso ocorra, haverá nova proposta do estúdio Cases à direção do jornal ainda este 
ano. 
 
Há ainda algo sobre o qual necessitamos comentar e que tem se tornado em ponto crítico 
perante o futuro da mídia impressa. 
 
Referimo-nos à notável integração e convergência das mídias preconizadas pelo projeto, 
incrementando o conceito de multimídia que muitos perseguem, mas poucos conseguem 
alcançar. 
 
O que se tem visto, na maioria dos casos vividos pela mídia impressa, é uma valorização 
exagerada da web em detrimento da primeira, proporcionando uma inversão de valores 
(comercialmente falando) que tem redundado em diversos tiros nos muitos pés que de uma 
forma ou de outra têm feito a mídia impressa caminhar através dos cinco séculos mais 
importantes da civilização, participando, influenciando e estabelecendo novas etapas da 
humanidade. 
 
A reforma gráfica do Estadão soube condensar em boas dosagens a integração das mídias, 
dando a cada uma o seu devido valor, mas – mais importante de tudo – sem tirar de cada uma 
nenhum pedaço desse mesmo valor. 
 
2. Só merece elogios a difícil ação concebida pela Talent – que prossegue sendo não só uma 
das mais criativas agências de propaganda do nosso mercado, como a que provavelmente 
mais se integra aos clientes em busca de soluções para os seus problemas – para o Santander, 
revelada para milhares e milhares de leitores de dois dos principais jornais do País (Folha e 
Estadão) na manhã de terça, 16/3, quando seus assinantes abriram suas portas logo cedo 
deparando-se com uma única e sugestiva embalagem plástica contendo exemplares do dia de 
ambos. 
 
Em meio à surpresa, algumas mensagens de otimismo em um mundo repleto de incertezas: 
“Uma pessoa não teria o poder de unir dois concorrentes históricos. Uma empresa também 
não. Mas uma ideia tem”. 



 
Querem mais? Observem os leitores a importância do texto: “‘Vamos fazer juntos?’ não é 
apenas uma frase de uma campanha publicitária. É um convite para pensarmos e 
revolucionarmos o mundo e os negócios de forma colaborativa. Esta é uma proposta capaz de 
fazer os diferentes, e até concorrentes como o Estado e a Folha, trabalharem juntos por um 
futuro melhor”. 
 
O ideário bem que poderia ser um programa de governo progressista, mas é “apenas” parte de 
uma campanha publicitária de uma agência criada para um cliente-anunciante e que se 
desenvolve com apurada estratégia, com cada peça movimentando-se nesse intrincado 
tabuleiro, em obediência a um plano traçado anteriormente e que conseguiu enxergar como os 
detalhes (e as oportunidades) surgiriam durante a caminhada. 
 
Saborear a exatidão de ideias pré-concebidas e bem-sucedidas faz parte desse plano, 
premiando agência, cliente e seus coadjuvantes, todos voltados para entender que o mais 
difícil é ser simples. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 22 mar. 2010, p. 2. 


