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Nem só de conteúdo jornalístico vive o 
tão concorrido mercado de revistas. 

As editorias de arte têm assumido papel 
mais do que relevante e procurado, cada 
vez mais, caprichar no visual, transfor
mando as edições de tal jeito que algu
mas parecem verdadeiros livros de arte. 
O reconhecimento tem vindo não só dos 
leitores e do mercado anunciante, mas 
também de premiações consagradas no 
Brasil e no exterior. 

Foi o que acabou de acontecer com jo
vem equipe de Época Negócios, da Editora 
Globo. A matéria de capa da edição nº 58, 
com o Guia de Investimentos 2012, inspi
rou a arte da capa que foi premiada pela So-
ciety of News Design (SND) em fevereiro, 
com medalha de prata. Um porco de ver
dade substituiu a tradicional imagem do 
cofre no formato de porquinho para repre
sentar a ideia de poupança e investimentos. 

A revista entrou na lista dos ganhado
res do 33" prêmio anual The Best of News 
Design, um dos principais do gênero no 
mundo, que conta com a participação de 
publicações de dezenas de países e cele
bra o melhor do design editorial interna
cional em diversas categorias. Época Ne
gócios ainda ganhou um prêmio de exce
lência na categoria Overall Design, con
cedido ao projeto gráfico e ao trabalho 
de design como um todo. Também fo
ram premiados Folha de S.Paulo, Jornal 
de Santa Catarina, O Estado de S.Paulo e 
Serafina (em três categorias cada); O Glo
bo e A Tarde (duas cada); e ainda Galileu, 
Superinteressante e O Dia (uma). 

Segundo o diretor de arte de Época Ne
gócios, Rodrigo Buldrini, o projeto partiu 
da vontade de fazer algo diferente dos 
mesmos personagens de sempre de ma
térias de investimentos. Na sua opinião, o 
Brasil tem se destacado no cenário global, 
seguindo uma trajetória parecida com a 
que premiou e reconheceu nos últimos 
anos o trabalho da criação na publicida
de verde-e-amarela. "Agora é a vez da arte 
das revistas brasileiras" acredita Buldrini, 
formado em Comunicação Social e pós-
-graduado em Design Editorial. 

Ele lembra que até pequenas editoras, 
com nichos bem específicos, e projetos 
customizados t ambém se esmeram nos 
desenhos. "São trabalhos impecáveis, com 
acabamentos geniais. Dá gosto de ver" diz 
Buldrini, ao destacar que a preocupação da 
equipe na Editora Globo "é fazer um traba
lho mais autoral, que tenha a nossa cara." 

Outra publicação que tem despertado 
a atenção pela qualidade e ousadia do vi
sual é Superinteressante. "Estamos sem
pre procurando fazer revistas que vendam 
ideias. E aí o apelo visual é grande" des
taca Fabrício Miranda, editor de arte do 
Núcleo Jovem da Abril , que inclui tam
bém Mundo Estranho, Guia do Estudan
te, entre outros títulos. 

Além do esmero nas fotos e no dese-

nho das páginas, o trabalho inclui muitos 
infográficos. Uma destas criações, com 
as mais variadas formas de vida do mar, 
foi impressa na forma de pôster. A arte 
acabou t a m b é m premiada pela Society 
of News Design. "Mostramos desde os 
seres vivos da superfície até os de lá do 
fundo do mar" conta Miranda. Mundo 
Estranho, lembra o designer, t a m b é m é 
bastante premiada. Recentemente, con
correu com outras grandes publicações, 
como a National Geographic, e ganhou 
premiação na Espanha. 

Reflexo da alma 
Um visual diferenciado e atraente faz 

parte do DNA da editora Trip. Seja para 
revistas vendidas em banca, como TPM e 
Trip, como também para o variado elen
co de customizadas. "Nestas, procuramos 
refletir pensamentos, valores e a comu
nicação de marcas" frisa Ciça Pinheiro, 
diretora de criação da editora. 

No caso das customizadas isso fica ain
da mais presente. "Procuramos unir edi
torial e gráfico para traduzir como a mar
ca quer se comunicar com o seu público" 
resume Ciça, citando alguns exemplos re
centes neste sentido. "Na Vista, para a rede 
de lojas C&A, a linguagem trabalhada é a 
da moda e comunicação com o público, 
por meio de personagens reais, mulheres 
que se identificam com a marca, do tipo 
gente como a gente" aponta a designer, 
ao destacar o trabalho em equipe e a im
portância de colaboradores, fotógrafos e 
demais envolvidos na produção. 

No caso da Revista Natura, a designer 
lembra que a publicação precisa ser muito 
bem compreendida, uma vez que a empre
sa não tem lojas e é a partir desta espécie 
de catálogo que ela se relaciona com cer
ca de um milhão de consultoras de ven
das. "Precisamos refletir a alma da mar
ca, que é moderna e sustentável" diz Ciça. 

Gloss com novo projeto gráf ico 
Para reforçar a marca e afinar a comuni

cação com seu público — garotas na faixa 
de 18 a 29 anos —, a revista Gloss, da Abril, 
aposta em projeto gráfico novo, novas se
ções, capa diferenciada. "Estamos fortale
cendo a Gloss de forma ainda mais clara 
para o mercado. É uma publicação de su
cesso voltada para a garota que está dei
xando a faculdade para entrar no mercado 
de trabalho e estreitando relacionamento 
com marcas" explica Kaíke Nanne, publi-
sher do Núcleo Comportamento, que en
globa Gloss e Capricho, entre outros títulos. 

Com a reformulação, a expectativa é que 
Gloss se consolide como líder no segmento 
de revistas jovens adultas femininas, com 
circulação média de 140 mil exemplares. O 
título foi lançado em 2007, quando ainda 
não havia títulos para esta faixa e, desde 
então, tem conquistado uma legião de fãs. 
O processo não é tão diferente das marcas 
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em geral vendidas ao público. "Também 
temos que posicionar a marca e passar o 
que ela deseja dizer" aponta Nanne. 

Mas há mesmo ligação umbilical en
tre o editorial e a arte? Ciça assegura que 
sim. E utiliza uma expressão que traduz 
bem este trabalho: "É como um casamen
to. Os produtos gráficos têm força porque 
os editoriais são muito bem pensados. 
Temos sempre feito a convergência en
tre conteúdo e design" avalia. 

I n o v a ç ã o constante 
A cada edição uma novidade. Esta tem 

sido a proposta da Mag, revista que comple
ta seis anos com forte "pegada" do design. 
Graziela Perez, diretora de criação, explica 
que o produto já nasceu assim, com foco no 
visual, acompanhando a proposta de abor
dar ensaios temáticos diferenciados a cada 
dois meses. "Uma pequena parte da arte é 
padrão, como a mancha da página, mas to
da edição trocamos as fontes, a carteia de 
cores e até o papel. Fizemos, em 2011, na 
edição 23, uma edição misturando cuchê, 
pólen e off-set" conta Graziela. 

A preocupação com as fotos t ambém 
é grande. Na edição 14, de 2009, o ensaio 
de moda surpreendeu porque no lugar de 
ser fotografado foi todo filmado. Na capa 
da edição, que abordava o tema Artesanal 
e Tecnológico, cada uma foi customizada 
com silk de flores. 

O público reconhece este trabalho artís
tico? "Acreditamos que sim. O leitor adora 
ser surpreendido. E tudo isso ajuda a for
mar a identidade da revista" avalia a direto
ra de criação da Mag. A edição Erótica, de 
número 16, por trazer uma foto de modelo 
com seios à mostra na capa, recebeu uma 
sobrecapa como se fosse uma faca cobrin
do a imagem e deixando só os olhos e o te
ma à vista, além do nome da publicação. 

Melhor capa de 2011 foi da Crescer 
A arte da edição nº 205 da revista 

Crescer (Editora Globo), com foto 
de uma jovem mãe com seu bebê no 
colo, conquistou o prêmio de Melhor 
Capa do Ano 2011 da Associação 
Nacional de Editores de Revistas 
(Aner). Ao todo, foram 300 inscritas 
na disputa, uma amostra de como 
está cada vez mais competitivo o 
design das revistas brasileiras. 

Patrícia Morante, diretora do 
departamento de arte da Crescer, 
lembra que a publicação mudou o 
projeto gráfico há cerca de um ano, 
acompanhando a linha editorial, 
que passou a ser mais voltada 
para a mulher e não tão focada em 
temas e abordagens sobre os filhos. 
"Incorporamos fontes mais high 
tech e passamos a pensar em uma 
abordagem que fosse mais voltada 
para a mãe/mulher", conta Patrícia. 
A reportagem da capa vencedora do 
concurso, por exemplo, tratava do 
tema "Como a gente vira mãe?". 

A designer destaca que as fotos 
têm um peso muito mais relevante 
no projeto gráfico atual, as cores 
também mudaram e os fundos 
são mais cinzas e brancos. A capa 
vencedora foi uma criação coletiva. 
Roberta D'Albuquerque era a diretora 
de arte da revista na ocasião e Paulo 
Cabral fez o tratamento da imagem, 
que retratou Priscila Uchôa e seu 
filho Anthony, de quatro meses. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 36-37, 9 abr. 2012.




