
'o dia 14 de março, o jornal O 
Estado de S. Paulo lançou seu novo 
projeto gráfico, seis anos depois 
da última reforma no layout. Mas 

"t não é o único, apenas o primeiro a 
apertar o gatilho. Na esteira das novas tendências 
visuais, outros veículos impressos de circulação 
nacional também devem seguir os mesmos pas
sos: Folha de S. Paulo e Valor Econômico também 
já anunciaram revisões de mesma natureza. 
Completam o time de reformas em andamento o 
centenário jornal paulistano Diário de S. Paulo, a 
revista Placar e esta que vos fala, a revista 
IMPRENSA (veja o quadro à pág. 88). Ainda que 
cada um guarde singularidades de caráter edito
rial e estilístico, a realidade de novas tecnologias 
e mídias digitais influi nos novos projetos. 

"Os jornais passam por um grande reposicio
namento da própria mídia e de sua relação com 
a informação", afirma Marcelo Bicudo, profes-
sor-doutor da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP e coordenador do laboratório 
de identidade visual da universidade. A socieda
de mudou, as relações estão mais aceleradas e o 
público leitor em geral pede jornais mais fáceis 
de ler e menos cansativos aos olhos. "Hoje, por 
causa da internet, as pessoas enjoam mais rápido 
das coisas", opina Renata Maneschy, editora de 
arte do Diário de S. Paulo. 

Um bom exemplo de design desenvolvido com 
tais aspirações é o do Brasil Econômico. Lançado 
em outubro do ano passado (veja IMPRENSA n° 



25i, pág. 32, "Technicolor"), apostou em diagra-
mação leve e numa linha editorial quase integral
mente analítica. Tenta reproduzir um ambiente 
on-line, bastante espaçado, com uma matéria 
principal em destaque na parte central da página 
e pílulas de informação ao redor, dentro de fra-
mes menores, que permite ao leitor "navegar" 
pelas notícias com maior agilidade. 

L E I T U R A F Á C I L 

Para além das linhas do diário econômico, 
novos projetos gráficos e editoriais têm aposta
do também numa comunicação mais sintética, 
com textos curtos, mais imagens e cores, além 
de olhos e lides com maior destaque para tornar 
a leitura mais dinâmica. A tipografia deve ser 
revista em boa parte das reformulações: "A 
variação tipográfica tende a ser importante, tra
balhando uma hierarquia de informação e um 
visual mais envolvente", explica Bicudo. 

A tendência é que a primeira página dos jor
nais fique mais próxima às capas de revista, 
com diagramação arejada; menos den-sa e l ine
ar. Os cadernos devem se tornar ainda mais 
segmentados, direcionados a públicos cada vez 
mais específicos, seguindo a l inha dos blogs. 
Todo cuidado, porém, é pouco: muitas transfor
mações podem ser confundidas com muitos 
elementos, e uma página poluída ê sinal de mau 
design. Vicente G i l , professor do departamen
to de projetos da F A U e colunista da revista 
I M P R E N S A , condena o excesso de ornamenta
ção. "Existe uma corrente forte que estabelece 
uma limpeza, uma volta aos padrões modernis
tas", diz. Ele também sustenta que os jornais 
devem facilitar a leitura. "Eu não posso ficar 
enfeitando a leitura. Até os infográficos preci
sam ter um l imite" , pondera G i l . 

Dentre os quatro jornais paulistanos que opta
ram pelo redesenho gráfico neste ano, O Estado 
de S. Paulo inaugurou a tendência e já circula 
com a nova "cara". A reforma envolveu todos os 
cadernos, tipografia, colunagem e cores. O layout 
é resultado de um ciclo de discussões que o jor
nal iniciou há mais de um ano sob o comando do 
editor-chefe Roberto Gazzi, que se afastou da 
redação para tocar o projeto. A reestruturação 
atingiu também o portal Estadão e logo mais 
deve ser estendido para as demais publicações 
do grupo, inclusive o Jornal da Tarde. 

Gazzi explica que o objetivo 
principal era explicitar melhor o 
conteúdo do jornal e torná-lo mais 
próximo do leitor. "O projeto grá
fico anterior não permitia mostrar 
que o jornal tem muito mais do 
que notícias. Buscamos um cami
nho de mais análise, prospecção e 
mais didatismo", relata. A legibi
lidade foi outro ponto-chave. Por 
isso, uma nova tipografia — seme
lhante à anterior, porém mais 
"magra" — foi desenvolvida com 
exclusividade pelo tipógrafo Mário 
Feliciano, que já trabalhou para 
grandes veículos internacionais, 
como o El País. C o m isso, os b lo
cos de texto ficaram mais suaves. 
Mudanças no formato editorial e 
nos nomes de cadernos e suple
mentos, com novas seções, exigi
ram maiores diferenciações entre 
pesos de fontes e o uso de ele
mentos variados como fios, linhas 
finas, vinhetas, que podem pare
cer excessivos. Aparências à parte, 
o objetivo final é facilitar a leitura 
e a orientação. 

A J U S T E S E C O R R E Ç Õ E S 

Em maio, é a vez da folha e do 
Valor mostrarem ao público o 
novo visual. Por ora, pouco se 
sabe sobre as novidades que 
ambos devem trazer. Enquanto a 
Folha faz questão de manter o 
sigilo até o momento do lança
mento, Silas Botelho Neto, editor 
de arte e fotografia do Valor 
Econômico, deixa claro que não haverá nenhum 
tipo de revolução gráfica. "Nós vamos fazer 
uma releitura para ver o que vamos precisar 
atualizar. Mas não será feito um novo projeto 
gráfico. Serão apenas alguns ajustes. Após dez 
anos de existência do jornal, não temos a pre
tensão de fazer uma reforma grande. A gente 
acha que o projeto funciona muito bem" , des
creve. A revisão ficou a cargo do escritório 
estadunidense? Simon Associates, vencedor de 
diversos prêmios de design. 



I M P R E S S O 

No final de fevereiro, a Folha anunciou em 
suas próprias páginas que a renovação pretende 
modificar a legibilidade do jornal. Apesar de 
recente a última, de 2006, a meta é corrigir even
tuais excessos identificados pela equipe do diá
rio. Há seis meses a designer Eliane Stephan 
trabalha na reforma gráfica, sob o comando do 
editor de arte, Fábio Marra. Ela revela que a t ipo
grafia, reestilizada pelo holandês Lucas Groot, é o 
grande eixo do projeto. "A ela somam-se outros 
recursos gráficos que criam identidade, unidade, 
organização e que atendem às necessidades do 
leitor e aqueles que dizem respeito ao fazer do 
jornal", conta Eliane. Ela também foi a mentora 
do projeto gráfico de 1996. 

O Diário de S. Paulo prevê pequenos ajustes 
para os meses de abril e maio, mas adianta que 

Em setembro, em seu 23° aniversário, a revista IMPRENSA tam
bém estreará novo projeto gráfico. Em linhas gerais, a intenção 
é conferir mais dinamismo, com uma diagramação mais criativa, 
moderna e vivaz. "Respeitamos o projeto atual, que é racional e tem 
boas ferramentas, mas sempre, há espaço para novas ideias", afirma 
Lubana Alves, uma das profissionais do 91C Design que, juntamente 
com a equipe de IMPRENSA, conduzirá a reformulação. 

A reforma deve ser ampla e atingir tipografia, titulagem, ele
mentos de página, imagens e cores. A colunagem ganhará mais 
movimento e menos rigidez. "Vamos acentuar a própria cara da 
revista. Ela tem um tipo de comunicação que nenhuma outra revista 
tem hoje, uma liberdade de texto que não se vê normalmente por 
aí. A gente quer passar esse ar dinâmico e leve para o design", 
frisa Gustavo Marin, também designer da 91C. 

0 novo projeto da revista IMPRENSA finalizará a série de mudan
ças editoriais que a revista vem sofrendo desde sua última reforma 
gráfica, em 2007. Novas seções e reportagens de mais impacto 
reflexivo orientam essas transformações, cuja alteração de maior 
efeito foi a chegada de novos colunistas, em setembro de 2009. 0 
Portal IMPRENSA também estreia layout novo neste ano e a revista 
criará uma importante interface de diálogo com o meio digital. 
Ainda no impresso, o design deve integrar-se mais intensamente ao 
propósito de fornecer informações e construir debates relevantes 
em torno do universo do jornalismo e da comunicação. 

a grande inovação virá no final do ano. No 
momento, as diretrizes do novo layout ainda 
não estão definidas, mas o jornal trabalha em 
uma pesquisa de mercado como ponto de part i 
da. A certeza é que a consultoria internacional 
Innovation — com escritórios nos E U A , Reino 
Unido e Espanha — será a responsável pelo pro
cesso. A alteração indicará a nova cara do jornal 
após a venda para a Rede Bom Dia. Renata 
Maneschy pontua que será um projeto audacio
so: "O Diário é um jornal de banca e ele tem que 
ser atraente, porque depende muito dessa venda. 
O que vier, virá com uma certa dose de ousadia, 
para realmente destacar". 

O costume de contratar empresas estrangei
ras para capitanear a reestilização dos veículos 
impressos é combatida por muitos designers bra
sileiros como G i l , que defendem, a valorização do 
profissional local. Todos os quatro jornais con
tam, em algum momento, com designers estran
geiros dentro de seus projetos de reforma gráfica 
— geralmente designers de tipos. "Agora já temos 
gente preparada para fazer tipografia no Brasil. 
Antes a gente não tinha tecnologia e recebia tudo 
pronto de fora. Agora já tem gente com formação 
competente para desenvolver aqui", ressalta G i l . 

Além dos jornais, a revista Placar também já 
avisou que pretende mudar a roupagem esse 
ano, logo após o final da Copa do Mundo de 
Futebol. Antes, em 2007, uma pequena reforma 
foi levada a cabo, com iconografia baseada nos 
símbolos clássicos do futebol. "A gente vai man
ter tudo aquilo que dá certo, mas editorialmente 
vamos ter mudanças. V a i haver reformulação de 
seções, será uma grande transformação", conta 
Rodrigo Maroja, diretor de arte da Placar. A 
tipografia será mantida. 

Pelo Brasil afora, outros jornais mudaram 
recentemente o design de suas páginas. O Diário 
Catarinense realizou a última reforma gráfica em 
novembro de 2009. Também no Sul, o Zero Hora 
fez um upgrade visual em junho do ano passado, 
por ocasião da comemoração de seus 45 anos de 
fundação e da inauguração do parque gráfico Jayme 
Sirotsky. O jornal A Crítica, do Amazonas, mudou 
o projeto gráfico em março de 2008 e não tem 
planos para 2010 — seu portal, no entanto, deve 
ser reestruturado. O A Tarde, da Bahia, promoveu 
mudanças gráficas em agosto de 2009; O Dia, do 
Rio de Janeiro, em março do mesmo ano. 
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