


Não é exagero dizer que 2010 é 
um ano de renovação. Pelo menos na 
política, com as eleições chegando, e no 
jornalismo impresso, quando quatro dos 
principais jornais de São Paulo e do país 
estão apresentando novos projetos. Na 
dianteira da reformulação, o O Estado de 
S. Paulo apresentou ao leitor seu novo 
jornal em março. O próximo será a Folha 
de S.Paulo, que ainda não havia lançado 
suas novidades até o fechamento dessa 
edição. Em seguida, Diário de S. Paulo 
e Valor Econômico, ambos preparando 
mudanças gráficas e editoriais para esse 
ano ainda. Os jornais procuram mostrar 
que ainda existe lugar para uma mídia mais 
aprofundada, reflexiva e analítica, que se 
aproxime mais do leitor. "Em pesquisas 
que fizemos, identificamos que os leitores 
reconheciam o jornal, como toda a mídia 
impressa em geral, como arrogante", diz 
Roberto Gazzi, editor-chefe do Estadão 
e coordenador do novo projeto gráfico. 
Segundo ele, a percepção do público 
é de que falta contextualização dos 
fatos e identificação dos leitores com a 
linguagem jornalística. 

A postura do veículo perante seu 
consumidor deve orientar, não só a rotina 
da produção de notícias, mas também o 
próprio projeto, conforme explica a presi
dente da Sociedade Brasileira de Design 
da Informação, Priscila Lena Farias. "As 
reformulações que têm como objetivo 
promover uma leitura mais eficiente e 
agradável são positivas. Contudo, muitas 
decisões parecem ser mais motivadas 
pela necessidade de criar uma novidade 
do que de realmente melhorar o acesso à 
informação", pondera. Ela concorda que os 
hábitos e percepções dos leitores devem 
ser sempre considerados na elaboração e 
implantação de um projeto gráfico. 

Convergência de meios 
Tanto o Estadão quanto a Folha 

admitem buscar mais diálogo entre a 
mídia impressa, o rádio, a internet e 
novas plataformas para a notícia, como 
os smartphones e os tablets. "Há a 
avaliação de que o jornal precisa fazer 
suas várias plataformas, como o papel 
e o on-line, 'conversarem' mais", diz o 
editor-executivo da Folha, Sérgio Dávila. 
Segundo Gazzi, o jornal estará ainda mais 
multimídia. "Procuramos fórmulas para 

que a integração papel/internet/celular 
fosse mais bem trabalhada, tanto para 
o leitor como para o jornalista." 

Às novidades gráficas e editoriais, 
são acrescidas ações comerciais, de 
publicidade e marketing. O Grupo Es
tado, por exemplo, pretende reforçar 
e convergir as marcas para exploradas 
comercialmente. Um exemplo é o novo 
caderno C2 + Música, que terá forte 
ligação com a Rádio Eldorado. Segundo o 
jornal, a intenção é extrapolar as páginas 
impressas e criar eventos e ações ligados 
aos suplementos. "Alguns temas podem 
reverter em benefícios comerciais. O 
Grupo Estado tem de estar onde o leitor 
quer, como ele quer e na hora em que 
ele quer", resume Gazzi. 

Intercâmbio 
A equipe do OESP envolvida com o 

projeto reuniu 26 profissionais, entre edi
tores de texto, arte e outros especialistas. 
"Isso é muito difícil, porque tivemos de 
imaginar a reforma e continuar a colocar o 
jornal nas bancas", explica o editor-chefe 
Roberto Gazzi. Para orientar o trabalho, 
o jornal contratou a consultoria catalã 
Cases i Associats. Os espanhóis, por sinal, 
já haviam participado da reformulação 
ocorrida em 2004. "Na verdade, é como 
se esta fosse a segunda etapa do projeto 
iniciado há seis anos. Tínhamos uma 
vontade de fazer um avanço do redesenho 
de 2004, porque não havíamos avançado 
o suficiente", lembra. 

Naquela época, o leitor demandava um 
jornal menos conservador na forma, que 
contextualizasse as notícias. A reforma 
buscou cumprir o pedido, mas a sensação 
de Gazzi e outros profissionais é de que 
havia mais por fazer. Uma pesquisa rea
lizada recentemente pelo Instituto Ipsos 



mostrou que, apesar das mudanças de 
2004, os leitores avaliavam o Estadão 
como um jornal pesado, duro, que tratava 
muito de economia, política e poder. 
Assim, o jornal começou a aumentar 
o intercâmbio com representantes de 
periódicos internacionais, como The 
Guardian, El Pais e Clarín. Editores, 
repórteres especiais, fotógrafos e profis
sionais das áreas de marketing, comercial 
e assinaturas também foram convocados 
para diversas reuniões para apresenta
rem opiniões. Identificados os principais 
pontos, a reforma teve início. 

Já a Folha de S.Paulo contratou 
o designer holandês Lucas De Groot 
para redesenhar a tipografia. Ele já 
criou fontes para o Metro holandês, a 

revista alemã Jungle World e o jornal 
romeno Jurnalul National, além de 
outros trabalhos de identidade visual 
em transportes públicos e marcas como 
Heineken e Sprint. 

As mudanças 
A primeira mudança no Estadão foi 

a tipografia criada pelo português Mario 
Feliciano. Segundo o jornal, a fonte é 
mais fina, utiliza menos tinta e, por este 
motivo, amplia a legibilidade. A página 
teve, ainda, uma redução de seis para 
cinco colunas, embora o formato tenha 
sido mantido para as demais páginas para 
não prejudicar os formatos publicitários. 
Os títulos foram ampliados e, no alto, 
ficaram em destaque as notícias mais 

leves, designadas softnews. Os colunis
tas - em média 80 - têm suas opiniões 
apresentadas logo na primeira página. 
Tudo para tornar a leitura mais simples e 
organizada. No conteúdo, a reformulação 
atingiu diversos cadernos. 

Cerca de 20 pessoas envolveram-se 
diretamente na arquitetura das mudan
ças editoriais e gráficas da Folha de 
S.Paulo, com um núcleo fixo formado 
pela coordenadora da área visual, Eliane 
Stephan, o diretor de Redação, Otavio 
Frias Filho, o editor-chefe Sérgio Dávila, 
os secretários de Redação, Vinícius Mota 
e Rogério Gentile, além do jornalista Naief 
Haddad. Os demais profissionais foram 
recrutados conforme a necessidade. 

A direção de projeto gráfico e tipográfico 



da Folha ficará sob a coordenação de Eliane, 
que já prestou diversos serviços ao jornal. O 
restante da equipe faz parte do próprio corpo 
de funcionários do jornal. "Toda a Redação 
participou na fase de propostas e ideias. O 
projeto vem sendo apresentado aos poucos, 
por enquanto apenas às chefias. Mais perto de 
maio, seminários e cursos serão realizados para 
que todos os jornalistas da casa se familiarizem 
com o novo projeto", diz Dávila. 

Segundo Dávila, a Redação reavalia o 
projeto gráfico a cada cinco anos, em mé
dia. Outra política que reforça a "tradição 
de vanguarda" do jornal é a realização de 
pesquisas periódicas junto aos leitores. "É 
uma das variáveis importantes que o jornal 
leva em conta na hora de decidir mudanças 
e ajustes de rota." A parte gráfica passou 
por uma atualização e novos conceitos 
editoriais foram introduzidos, como a 
coluna "Outro lado", que apresenta outra 
versão para o mesmo fato. Ferramentas 
de contextualização da leitura foram adi
cionadas, como "Saiba Mais" "Entenda [+] 
Memória" e "Análise [+] Opinião". 

O Diário de S. Paulo, adquirido em 
outubro do ano passado pelo empresário J. 
Hawilla, dono da empresa Traffic, pretende 
lançar uma nova versão até o fim do ano. A 
assessoria de imprensa afirma que o jornal 
está "muito desatualizado em relação à 
tendência mundial" - a última reforma 
foi feita entre 2004 e 2005. A atual, no 
entanto, ainda está em fase de diagnóstico 
pela consultoria de mídia Innovation, que 
já prestou serviços ao USA Today, The 

O PRIMEIRO A CHEGAR NAS BANCAS 
Entre as novidades do 
Estadão está o lançamento 
do caderno Sabático, dedicado 
à literatura e outros temas 
culturais, anteriormente 
abordados pelo caderno de 
cultura que circulava aos 
domingos. O C2 + Música 
foi criado também para os 
sábados e se concentra em 
todas as vertentes musicais. 
O C2 Domingo dá destaque às 
personalidades do cinema, da 
música, das artes plásticas e 
outras áreas culturais. 

Com o intuito principal de se 
aproximar do cotidiano do 
leitor, as matérias do Cidades/ 
Metrópole agora são mais 
focadas na capital paulista. 
Seções como "Na vizinhança", 
que utiliza o conteúdo de 
blogs, e "Histórias da Garoa", 
com achados da cidade, se 
unem a "Alô, Metrópole", 
um mosaico com previsão do 
tempo, fotografias da cidade, 
reclamações de cidadãos, 
resgate histórico e loterias, 
serviços e informações diversas, 

como agenda de eventos, frases 
de famosos no Twitter e a opinião 
de estrangeiros sobre a cidade. 
0 Primeiro Caderno, que 
inclui Nacional, Internacional 
e Vida&, ganhou o reforço 
de conteúdo importado 
e vai ter seção fixa sobre 
sustentabilidade. A "Visão 
Global" é uma das novas 
seções, que publica artigos 
dos jornais The New York 
Times, The Guardian 
e outros (sempre dois por 
dia). A editoria fará, ainda, 

uma espécie de clipping 
de notas extraídas de 
sites internacionais, como 
telegraph.com, nyt.com, bbc. 
com e elpais.com. 
Na área de Economia & 
Negócios, foi criada a 
"Panorama Econômico", com 
notas, declarações e avaliação 
de quem sobe e desce na 
economia internacional. A 
coluna "Fato Relevante" traz 
notícias sobre vendas, fusões, 
aquisições, investimentos e 
demissões de executivos. 

Observer, Libération, entre outros, e 
iniciou os trabalhos na primeira semana 
de março. 

A reformulação do Valor Econômico 
também será concluída antes de fechar 
o ano. Consultado pela reportagem, o 
jornal também afirmou que o projeto, 
conduzido pela diretora de Redação, Vera 
Brandimarte, ainda está no começo. 

Mudanças pelo mundo 
A última novidade ocorreu no Inter

national Herald Tribune, que pertence 
ao The New York Times, desde 2003. 
Um ano atrás, o periódico mudou seu 
histórico cabeçalho, reduzindo o tamanho 
e o peso do logotipo. Em março, o jornal 
assumiu ainda mais o seu vínculo com a 
matriz e adotou a mesma fonte no portal 
e em parte do impresso. 

O maior veículo diário impresso do 
mundo também realizou mudanças em 
seus produtos. Em junho de 2009, a re-

http://telegraph.com
http://nyt.com
http://elpais.com


vista dominical do The New York Times 
foi completamente reformulada após a 
diretoria determinar um corte de 9% no 
tamanho da publicação. A concorrência 
se mexeu. O The Washington Post 
iniciou, em maio de 2009, o redesenho 
da revista oficial, para o qual chamou o 
consultor Roger Black, um dos principais 
especialistas em design de informações. 
O projeto foi lançado em outubro de 
2009 e contemplou mudanças sutis na 
tipografia, espaço para os colunistas e 
outras alterações no portal. 

A rede também foi o principal foco 
da reformulação do portal do britânico 
The Guardian. Anunciada no fim de 
março, a mudança acrescenta vídeos e 
espaços para participação dos leitores. 
Em 2005, o impresso mudou drastica
mente: o formato Standard (550 mm) foi 
reduzido para Berliner (470 mm x 315 
mm). A mudança também foi feita no 
mesmo ano pelo títulos The Independent, 

The Times e as edições para a Ásia e 
a Europa do The Wall Street Journal. 

O espanhol El País globalizou seu 
conceito, em 2007. Ao longo de 31 anos, 
o jornal ostentou no cabeçalho o lema 
"Diário independente da manhã" e o 
trocou por "O periódico global em espa
nhol". Um ano antes, houve uma reforma 
que buscou atrair maior participação 
do público e aumentar a convergência 
com a internet. 

Depois de uma queda de 76 mil 
exemplares ao longo de cinco anos, o Le 
Monde perdeu a hegemonia para o Le 
Figaro e resolveu renovar o projeto, em 
novembro de 2005. Com outra tipologia, 
o jornal ganhou feições mais modernas 
e estampou, pela primeira vez, uma foto 
na página frontal. Apesar da mudança, o 
jornal continuou a ver a circulação baixar 
e a crise instaurada culminou com uma 
greve geral, em 2008, que gerou demis
sões e outras reformulações. 

Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, São Paulo, ano 7, n. 38, p. 44-48, 2010.




