
(tempo de existência de IMPRENSA), devemos partir
da idéia de que tais fatos foram resultado das mu-
danças promovidas na direção de jornais e revistas,
por um lado, e das transformações ocorridas na
imprensa norte-americana e européia, no mesmo
período, por outro. As mudanças simultâneas, de
ordem cultural, econômica e tecnológica ocorridas
no Estados Unidos e na Europa trouxeram para as
redações não apenas novos equipamentos, mas so-
bretudo, novos procedimentos de produção jorna-
lística, que acabaram por modificar a cultura de se
fazer jornalismo impresso e também seu produto
final. O contato dos que dirigiam as empresas jorna-
lísticas brasileiras - e, por extensão, dos que dirigiam
suas redações - com o que faziam seus pares norte-
americanos ou europeus, nos inúmeros congressos,
seminários, cursos, estágios e workshops promovi-
dos em Miami, Nova York, Londres ou Pamplona,
inspirou as modificações que se seguiram no Brasil.
Fomos apresentados à editoração eletrônica, à im-
pressão diária em quatro cores, à infografia, às ilus-
trações e fotografias de grandes proporções e a dois
termos novos "segmentação" e "revistização" dos
jornais. Nesse contexto, ocorreu uma troca de mode-
lo de jornalismo à qual correspondeu a substituição
do tipo de profissional de imagem. Velhos e (alguns)
folclóricos ilustradores, fotógrafos, diagramadores e
editores acabaram substituídos pelos novatos que, se
ainda não dominavam as novas tecnologias e concei-
tos, pelo menos moviam-se melhor em seus espaços.
No que se refere ao design de imprensa, essa falta de
experiência foi responsável, num primeiro momen-
to, por um certo experimentalismo que tomou conta
das páginas. Na época, o diário mais bem sucedido
graficamente era o Jornal da Tarde, seguidor isolado
de seu projeto dos anos 1960. Com as mudanças, o
conjunto das reformas editoriais e gráficas da Folha
de São Paulo, em 1984, levou o jornal para a linha

de frente, embora sem a criatividade e a ousadia
do JT, características que só apareceriam em outro
jornal com a reforma de O Dia, oito anos depois. A
Folha foi importante no processo pela dimensão de
sua mudança, mostrando aos demais a viabilidade
comercial e estratégica de mudar. Já O Dia foi im-
portante pela profundidade das mudanças que fez.
Inventou o jornal popular brasileiro, criando um
modelo copiado até hoje, no todo ou nas partes, por
jornais de diversos perfis. Do ponto de vista gráfi-
co, foi quando o experimentalismo atingiu seu ápice,
especialmente no uso das cores, fotos e infográficos.
Essa fase foi sucedida por uma outra, mais contida
em relação às cores e custos, caracterizada pela co-
mercialização acentuada do espaço da página. Para
manterem seus projetos de segmentação ou mesmo o
produto, as empresas se viram obrigadas a aumentar
o faturamento, lançando mão de projetos de parceria
comercial. Nessa etapa, merece destaque a reforma
de O Globo (1995), por fugir à receita adotada pela
maioria das empresas, que entregaram seus projetos
aos cuidados do cubano Mario Garcia e à tutela es-
panhola da Universidade de Navarra. O escritório de
Milton Glaser e Walter Barnard, responsável pelo pro-
jeto, colocou nas ruas uma outra forma de jornal, que,
se não foi a mais bela e criativa, mostrou-se a mais es-
tável. A consultoria espanhola chegou também às re-
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ara fazer uma avaliação do que de mais
importante aconteceu no campo do de-
sign de imprensa nos últimos 17 anos



vistas da Abril, que nessa época conquistou seus pri-
meiros prêmios em infografia, antecipando o sucesso
que faria nessa área, mais tarde, a Superinteressante.
Foram os prêmios internacionais conquistados que
ajudaram a difundir o design de imprensa pelo país,
fato que caracterizou a etapa seguinte. A expansão
aconteceu também por causa dos inúmeros eventos
promovidos pelas instituições de classe ou pelos ve-
ículos que, em meio a crise econômica, buscavam
qualificar de forma barata seu pessoal. Uma produ-
ção cujo centro de qualidade nessa etapa migrou
do eixo Rio-São Paulo para Brasília, com a reforma
do Correio Braziliense, cujo ponto alto aconteceu
em 2000. Embora bastante influenciado por con-
ceitos espanhóis, o Correio combinou com efici-
ência um projeto editorial ousado com um design
refinadíssimo, recheado de ilustrações sofisticadas.
A última etapa dessa história recente corresponde ao
crescimento das revistas, que vivenciamos no mo-
mento. Não só aumentam a cada dia os títulos, como
também os gêneros, atingindo novos mercados e
criando um repertório visual variado e de qualidade.
Revistas como Trip, TPM, Mundo Estranho (Super!),
Terra, MTV, Nossa História e a nova Capricho fazem
os jornais parecerem perdidos. Mostram projetos grá-
ficos e editoriais bem estruturados, alguns refinados,
todos arrojados e criativos. Com uma menção especial

à revista Palavra, um trabalho de raro ineditismo de
Iêda Ferreira, abortado pelo fechamento da publica-
ção mineira. Inegável, nesse momento, é a sensação
de que as editoras de revista descobriram algo que
os jornais parecem ignorar (ou fingir que não vêem):
que existe mercado para produtos de qualidade grá-
fica. "O problema é o custo", dirão alguns. Mas é
possível conseguir excelentes resultados gastan-
do a mesma coisa que
gastam hoje ou até me-
nos. O problema é outro.
Nesse sentido, vale dizer
que a única questão que
permaneceu sem solução
efetiva nesses quase 20
anos foi a da valorização
do profissional nacional.
Os brasileiros preferem exibir o certificado de
"mudernidade" obtido gratuitamente, ao im-
portar os serviços de consultores e worksho-
ppers (outra palavrinha que aprendemos). Em
conseqüência disso, como no momento, não
têm dinheiro para continuar importando es-
ses serviços, quase todos os jornais brasileiros
encontram-se estagnados, assistindo ao cresci-
mento das revistas, quando o ideal seria cres-
cerem juntos.
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