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A primeira mudança você já deve ter percebido. A 
última edição da Marketing chegou às bancas com um 
novo visual. A nova capa, fruto de um trabalho desen
volvido pelo Núcleo de Design da ESPM em parceria 
com a Editora Referência, traz a matéria principal por 
meio de uma imagem predominante. A fonte utilizada, 
tanto no título quanto no miolo, é a Whitney, da Foundry 
H&FJ. O novo projeto foi apresentado pelos professo
res da ESPM à diretora de redação da Marketing, Anna 
Gabriela Araujo, e ao diretor-presidente da Editora Refe
rência, Armando Ferrentini. 
Mas esse foi apenas o primeiro passo de uma série de 
mudanças que você ainda verá nas páginas da Marke
ting. O novo visual vai viajar pelo interior da revista. Ana 
Lúcia Ribeiro Lupinacci, professora e diretora nacional 
de graduação em design da ESPM, já adianta que o leitor 
vai gostar do novo projeto gráfico. "Ele (o leitor) vai sentir 
que a revista foi atualizada, que ela tem uma diagrama-
ção condizente com o conteúdo, além de ter mais facili
dade de leitura e atratividade", diz. 
De acordo com o professor Marcello Montore, chefe do 
Departamento de Design da ESPM, quatro conceitos 
primordiais foram utilizados. "Contemporaneidade, lim
peza, ousadia e profissionalismo. 
A gente queria que tudo isso fosse 
passado nesse novo projeto gráfi
co e que ele fosse mais atraente 
e mais convidativo ao leitor", ga
rante. 

Desenvolvido pelos professores 
Marcello Montore e Ana Lúcia 
Ribeiro Lupinacci, com a ajuda 
da estagiária Luísa Pfeilsticker, 
o novo projeto gráfico tem como 
objetivo revitalizar o visual da re
vista imprimindo conceitos como 
modernidade e inovação. 
Para o diretor-geral de gradua
ção da unidade de SP da ESPM, 
Luiz Fernando Dabul Garcia, a 

questão principal do novo projeto é 
que a revista conseguiu ser séria e 
profunda. "O novo visual da revista 
Marketing conseguiu levar uma le
veza para o leitor. Ela conseguiu ter 
o ganho da informação técnica, mais 
profunda, com a clareza e a leveza da 
boa diagramação", afirma. "A moldu
ra do quadro valoriza muito mais o 
quadro", completa. 
A novidade poderá ser vista nas ban
cas de todo o país a partir do próxi
mo ano. 
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Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 465, p. 80, out. 2011.




