
ma revolução no mercado editorial está 
ocorrendo no mundo à medida que co
meçam a aparecer as primeiras revistas 

digitais. Como veículo impresso, as revistas 
evoluíram e foram muito bem-sucedidas na 
comunicação de massa. Avançaram tecnica
mente e conceitualmente durante o século X X , 
período em que o setor cresceu, tendo inves
t ido constantemente em sua melhoria. Neste 
início de século, porém, o que parecia estático 
e definitivo passou a ser apresentado em n o 
vas versões: revistas totalmente digitais, pos
sibilitadas pelo avanço da internet. A revolu
ção iniciada, nos anos 1980, com a introdução 
do computador, culmina hoje na versão digital 
de novas e antigas revistas. 

Os processos de fabricação de papel, a cr ia
ção, a impressão e a distribuição evoluíram 
enormemente. A produção se tornou mais rá
pida e barata e as reproduções coloridas fica
ram cada vez mais perfeitas. Hoje somos desa
fiados a manter essa qualidade lidando com as 
atuais preocupações sobre o uso de energia e 
com o destino dos poluentes. 

A forma impressa está sendo constantemen
te contestada. Começou com os discos flexíveis 
de plástico; depois vieram as fitas cassetes; nos 
anos 1990, ocorreram vários lançamentos em 
C D - R O M . Agora há CDs, D V D s e arquivos para 
download. A banda larga propiciou o apareci
mento de versões em pdf e on-l ine, que simulam 
o virar das páginas, inclusive o ruído produzido 
nessa ação. Isso tudo estimulou o surgimento da 
revista digital e foi reforçado ainda mais, no ano 
passado, pelo lançamento do iPad, da Apple. 

Durante a produção deste artigo, surgiram 
as possibilidades de assinar a versão on-l ine 

da revista The New Yorker (archives.newyorker. 
com, figura 1) ou a versão para iPad que, por 
meio de um app (abreviação da palavra em i n 
glês application, termo geralmente uti l izado 
para se referir a programas utilitários para d i s 
posit ivos móveis como celulares e smartpho-
nes), possibi l i ta a compra de números avulsos 
da revista (2). Ao assinar a versão on- l ine , f i 
cam disponibil izados todos os números da re
vista, o que revela que desde 1925 seu projeto 
gráfico sofreu pouca mudança ou nenhuma que 
fosse signficativa — inicialmente era impressa 
em uma só cor e, atualmente, é colorida. Isso 
fez com que esse gigante conseguisse sobrevi
ver durante esses 85 anos e, acima de tudo, ter 
Sido um dos primeiros a ter um app. 

O fator "surpresa" explica por que revistas 
como a The New Yorker permanecem até hoje, 
mas, por mais poderoso que seja o título e ape
sar de manter um formato físico tradicional , a 
revista não pode ser considerada padronizada. 
É excepcional por sua recusa em ser previsível . 
É difícil descrever a The New Yorker em uma 
única frase, o seu alcance é muito amplo. Cada 
edição contém surpresas. Outra característica 
marcante é a pouca utilização de fotos e o uso 
de uma grande quantidade de ilustrações, o que 
a diferencia de suas concorrentes. Tais i lus t ra
ções não ficaram ultrapassadas, pois se m a n 
tiveram distantes de modismos e ornamentos 
inventados ao longo dos anos — nunca terão 
idade, serão eternas. O veículo permaneceu fiel 
ao projeto gráfico original. 

Merece menção especial o app recentemen
te lançado pelo jornal inglês The Guardian (3). 
Diferente da versão impressa, o aplicativo ofe
rece notícias e opinião em um pacote intel igen
temente concebido — permite ao usuário ler as 
notícias por meio de vários fi ltros simples e 
muito rápidos de serem uti l izados. 

Os dois exemplos proporcionam ambientes 
únicos. Um deles reproduz fielmente o projeto 
impresso e o outro é apresentado n u m formato 
totalmente diverso da versão em papel. São 
projetos editoriais que impressionam, embora 
sejam muito simples. Se um dia já fizeram su
cesso na tela de um celular, imaginem a sensa
ção numa tela de iPad. 



Text Box
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