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Resumo 

 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o campo do design de editorial, atrelado aos jornais, 

sua estrutura e as habilidades e competências exigidas dos profissionais envolvidos com o 

planejamento gráfico das publicações, a fim de delinear um horizonte do papel dessa área 

de atuação para o jornalismo na atualidade. Assim, o levantamento dessa temática faz parte 

de uma pesquisa de doutorado em fase inicial, a qual pretende averiguar como a atividade 

de planejamento gráfico de jornais conforma uma área profissional específica, considerando 

sua interface com os contextos editorial, organizacional e tecnológico, eixos que 

determinam as dinâmicas de produção do setor. 
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Introdução 

  

 As mudanças recentes no cenário da comunicação e da informação levaram os 

jornais a repensarem seu papel na sociedade e, não obstante, seus profissionais a 

reinterpretarem e reinventarem suas atividades, desenvolvendo novas formas de trabalhar, 

novas habilidades e novas estratégias para lidar com um novo paradigma tecnológico. Isso 

sem deixar de lado toda a herança construída durante um longo período de jornalismo, onde 

prevaleceu uma estrutura hierárquica e vertical das redações, a partir um de modelo de 

trabalho que pouco se alterou por praticamente 3 séculos (FRANCHI, 2013). Desse modo, 

máximas como ‘mudanças nos meios de produção alteram as relações de trabalho e próprio 

modus operandi’ nunca foram tão presentes nas discussões do setor (NONATO e 

GROHMAN, 2013). 

 Esse processo sem dúvida afetou não somente a indústria do setor e os profissionais 

envolvidos diretamente no campo, mas o sistema como um todo, tanto a esfera da produção 

como a da recepção foram forçadas a se adaptarem e a alterarem sua realidade. A presença 

marcante das novas tecnologias, a revolução na economia da informação e as mudanças 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 

componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda e Mestre em Comunicação e Informação pelo PPGCOM/UFRGS. Graduada em Design Gráfico pela 
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estruturais provenientes de um contexto de convergência, certamente provocaram um 

impacto definitivamente destinado a mudar a natureza e forma dos produtos jornalísticos, 

movimento que traz uma série de dificuldades e oportunidades para seus profissionais. 

Com efeito, algumas funções desapareceram e outras surgiram no ambiente das 

rotinas produtivas dos jornalistas. As novas tecnologias de comunicação e informação 

comprimiram o tempo e o espaço, sendo absorvidas no processo de produção de maneira a 

reduzir a reflexão, a apuração e a pesquisa no trabalho jornalístico. O espaço de trabalho ao 

mesmo tempo que diminuiu, enxugou estrutura e profissionais, se diversificou, pois 

incorporou o jornalismo online, em tempo real, redes sociais e incluiu em seus Recursos 

Humanos profissionais com outros tipos de conhecimento além do jornalismo, como 

programadores, designers etc. (NONATO e GROHMAN, 2013). 

A presença de equipes multidisciplinares que atuem multiplataforma (impresso, 

web, dispositivos móveis e redes sociais) é uma das características atuais das redações sob 

o fenômeno da convergência3 (SALAVERRÍA, 2010). Segundo Franchi (2013), um jornal 

se beneficia da expertise de outros profissionais em sua produção, a exemplo dos 

programadores que hoje são indispensáveis para dar conta das demandas de tecnologia e 

dos profissionais responsáveis pelo planejamento gráfico que, além de promover a 

abordagem jornalística, podem cumprir papel estratégico num período em que mudanças 

estão em curso. Corroborando, Zappaterra e Caldwell (2014) ressaltam que nas últimas 

décadas nunca foram feitos tantos redesenhos (redesigns) das publicações, pois é justamente 

em períodos de crise – quando as vendas estão em baixa, a receita publicitária diminui e é 

necessário impulsionar vendas em tempos de recessão econômica – e de revoluções na 

oferta de conteúdo, que apostar na renovação do projeto gráfico é uma estratégia adotada 

para se manter atrativo ao público. 

 Tendo por base esse panorama, entender como as estruturas estão se adaptando à 

nova realidade social, econômica e tecnológica, envolve também conhecer como seus 

profissionais vêm exercendo suas atividades no processo de produção atual dos jornais. 

Objetivo esse que faz parte desse ensaio preliminar que integra uma pesquisa de doutorado 

em fase inicial, a qual pretende averiguar como a atividade de planejamento gráfico de 

jornais conforma uma área profissional específica. Desse modo, intenta-se identificar como 

essa atividade se relaciona com o cenário editorial vigente, considerando sua interface com 

os contextos editorial, organizacional e tecnológico, eixos que determinam as dinâmicas de 

                                                 
3 Dependendo do porte do veículo pode incluir rádio e televisão. 
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produção do setor. Para este ensaio especificamente, propõe-se refletir sobre o campo do 

design de editorial atrelado aos jornais, sua estrutura, as habilidades e competências exigidas 

dos profissionais envolvidos com a configuração visual das publicações, a fim de delinear 

um horizonte inicial do papel dessa área de atuação para o jornalismo na atualidade. 

 

1. O ambiente de trabalho 

Ao longo da trajetória do jornalismo vê-se que a atividade de planejamento gráfico 

foi incorporando profissionais com formação cada vez mais específica e também mais 

integrados à prática jornalística. Observe-se que o século XX marcou uma alteração 

importante no processo produtivo dos jornais, quando o layout das páginas deixou de ser 

uma das responsabilidades do secretário de redação, que definia diretrizes gerais e deixava, 

no âmbito das oficinas, ao encargo do paginador4, a forma final do impresso (BAHIA, 

1990), não havendo parâmetros muito claros para a disposição dos assuntos pelas páginas. 

Quando a diagramação foi introduzida, essa seguiu princípios de hierarquia editorial. O 

diagramador passou a ser o responsável por atuar segundo diretrizes gráficas e, sob a 

orientação do editor, determinando a composição dos elementos. Esse processo também 

marca de modo mais claro o surgimento de uma atividade mais preocupada com preceitos 

de composição gráfica e integrada às políticas editoriais, a partir da separação do trabalho 

entre os que planejavam e os que executavam, já que os diagramadores estavam presentes 

nas redações em diálogo direto com os editores, enquanto os paginadores pertenciam às 

oficinas (BAHIA, 1990; RIBEIRO, 2007). Porém, hoje é possível observar que essa é uma 

atividade predominantemente desenvolvida por profissionais que se intitulam designers5 

(GRUSZYNSKI e SANSEVERINO, 2014; ZAPPATERRA e CALDWELL, 2014) e o 

campo de conhecimento que os envolve dentro da área do design é o design editorial. 

Em uma perspectiva histórica, nota-se que designers editoriais se beneficiaram das 

mudanças tecnológicas de sua época, como a introdução da cor nos processos de impressão 

e do próprio computador. Desse modo, percebe-se que a tecnologia promoveu a 

incorporação ainda mais enraizada do designer na prática jornalística, porém no presente 

                                                 
4 A paginação continuou a existir nas oficinas, só que limitada à rígida execução dos diagramas das páginas (RIBEIRO, 

2007). 
5 O campo do design em projeto editorial dispõe hoje de uma condição estabelecida, haja vista o surgimento de escritórios 

especializados nessa área e a preocupação com espaço visual das publicações, que têm recebido evidente atenção por parte 

dos principais periódicos no mundo inteiro. Desse modo, tomaremos como nomenclatura, para representar o campo de 

conhecimento específico que estuda o planejamento gráfico de publicações editorias, o design editorial que tem como 

profissional o designer. Mesmo assim reconhecemos que os postos de trabalho responsáveis pela configuração visual das 

publicações podem ser ocupados por profissionais com diferentes formações, porém entendemos que mesmo assim estão 

fazendo design. 
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ela o desafia e amplifica o que Garcia (1987) previa nos anos de 1980 quando formulou seu 

conceito Writing/Editing/Design (WED), o qual defende a instituição de um trabalho 

dinâmico que integra redação, edição e o design editorial, direcionado à tentativa de 

promover uma mentalidade gráfica em todas as etapas do processo, especialmente entre os 

repórteres. O objetivo final dessa proposta é oferecer um conteúdo jornalístico mais 

qualificado que vá ao encontro das expectativas do leitor. 

“A chave para um design editorial de sucesso é a relação de trabalho entre o designer 

e o editor, mas igualmente importante é a relação do designer com o restante da equipe” 

(ZAPPATERRA; CALDWELL, 2014, p. 14). Zappaterra e Caldwell (2014) observam, a 

partir de entrevistas com profissionais renomados do design editorial de jornais e revistas, 

o trânsito em redações de diretores de arte que se tornaram editores, editores com formação 

em design, diretores de arte que buscam formação em jornalismo. 

Assim, as autoras reforçam a integração entre as áreas e defendem que o designer 

editorial deve ter tanto interesse pelo conteúdo de uma publicação quanto o editor, uma vez 

que o projeto de um periódico é uma extensão de editá-lo. 

Ambos os papéis são criativos, enraizados e fazem parte de um processo criativo, 

e a maneira como funcionam juntos quase sempre determinará o sucesso ou o 

fracasso de uma publicação editorial. Assim, se os designers editoriais devem 

‘tornar-se’ editores, o inverso é igualmente verdadeiro e os editores devem 

‘tornar-se’ designers editoriais – ou, no mínimo, devem entender as atitudes, as 

funções e as áreas de especialização do outro, a fim de construir a confiança 

necessária para criar uma publicação de qualidade (ZAPPATERRA e 

CALDWELL, 2014, p. 18). 

 Franchi (2013) corrobora, visto que o trabalho do designer em uma redação é 

resultado de uma cooperação em equipe. Somente com envolvimento é que o designer irá 

conseguir melhor promover a abordagem jornalística, conhecendo em profundidade como 

uma redação funciona, seus prazos e limitações. Pois tudo é um conjunto sistêmico, o que 

distingue um jornal do outro não é apenas a aparência ou o conteúdo, na verdade esses 

aspectos são ao mesmo tempo resultado e motivados por princípios gerenciais e editoriais 

e pelo modo como os processos são organizados, fatores que irão determinar a cultura 

profissional, formulando a personalidade do periódico e sua fisionomia. Numa estrutura 

mais horizontal o designer editorial participa de boa parte das etapas de decisões, 

desenvolve habilidades gestoras, aplica conhecimentos tradicionais do campo do design 

com outras competências tendo por base a experiência de usuário, lida com novas formas 

de distribuição, acesso e compartilhamento do conteúdo, aspectos que marcam um novo 

processo de pensamento dessa prática atrelado a tecnologia. 
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 No entanto em estruturas mais hierárquicas e rígidas, o trabalho do designer editorial 

é mais difícil e limitado, pois o plano da publicação é traçado em outras instâncias, 

normalmente se tem uma equipe de design que faz o jornal diariamente e não 

necessariamente pensa e desenvolve o plano maior do jornal, quando isso acontece são 

contratados consultores de fora para desempenhar esse papel. Mesmo assim, esse é um 

modelo operacional que está cada vez mais desuso diante das transformações do setor, pois 

o que se tem visto foi a ampliação da definição de jornal, não se fala mais apenas sobre o 

papel, mas sobre marcas de mídia que formatam e distribuem notícias em multicanais. Na 

última década os formatos das redações mudaram em função da nova forma de distribuir o 

conteúdo multiplataforma. Franchi (2013) destaca três fases que identificam esse processo: 

newsroom 1.0 – do impresso apenas até a primeira edição on-line; newsroom 2.0 – 

integração da equipe do impresso e on-line; newsroom 3.0 – a inclusão das publicações 

multiplataforma, então considerando não somente a web como os dispositivos móveis. 

Nesse último formato passa-se a pensar o conteúdo adequado para mídia apropriada com 

diferentes abordagens, aproveitando o potencial de cada uma para melhor expressar o tipo 

de conteúdo. 

Essa conjuntura, oriunda do cenário de convergência (JENKINS, 2009; 

SALAVERRÍA, 2010), considerado por Salaverría (2010) um processo sem volta que é 

resultado: da reconfiguração da demanda do público; da crise empresarial (redução de 

pessoal e, consequente redução de custos; incremento de produtividade; modernização das 

estruturas; entre outros fatores); e da própria natureza desse conteúdo que é produzido para 

ser consumido em multiplataforma. 

A convergência, portanto, configura-se como um processo dinâmico, em contínua 

troca, em que os meios de massa tradicionais perdem protagonismo frente aos 

meios pessoais e as redes sociais, e os processos de recolha, produção e 

distribuição de conteúdos se encontram submetidos a constantes inovações 

(SALAVERRÍA, 2010, p. 48, tradução livre). 

Salaverría (2010) ainda inclui que a convergência também opera nas características 

formais do conteúdo jornalístico e, consequentemente, nos hábitos do leitor. Segundo o autor 

A convergência, por fim, incide também no produto jornalístico. Na sequência da 

convergência se modificam as características formais do conteúdo (enfatiza 

mensagens multimídia), assim como os próprios hábitos da audiência de consumir 

esses conteúdos e a interagir com eles. A comunicação no ambiente da 

convergência dos meios se caracteriza pelo imediatismo, pela multimidialidade, 

pela interatividade, pela participação, pelo aprofundamento, pela estrutura não 

linear e pela personalização (SALAVERRÍA, 2010, p. 58, tradução livre). 
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 A modernização das estruturas varia muito de um país para outro, de um veículo 

para outro, já que se baseiam em modelos diferentes. Por volta dos anos de 20076, uma 

vasta maioria optou por um modelo que integrou em um mesmo espaço diferentes núcleos 

de elaboração de conteúdo com uma coordenação central e com as equipes no seu entorno, 

onde os editores de seção/núcleo ficavam em posição próxima ao chamado centros de 

informação, facilitando a comunicação e as decisões. Esses modelos promoveram uma 

prática que ainda hoje muito utilizada que é definida pela prioridade do conteúdo digital, 

conhecida como online first. Esse processo mudou radicalmente o fluxo de trabalho e os 

prazos de produção, acarretando em um incremento em produtividade e uma alteração no 

comportamento dos editores que, antes acostumados com os prazos de impressão, passaram 

a lidar com a atualização contínua do conteúdo na web. “Estas são afirmações que implicam 

uma mudança histórica em termos de gerenciamento dos processos de produção: uma 

verdadeira revolução que finalmente põe fim à relação com o passado e descreve a 

possibilidade de um futuro digital sustentável” (FRANCHI, 2013, p. 153, tradução livre). 

 No ano de 2013 se nota outra mudança estrutural importante no ambiente de 

trabalho, uma situação que veio para tentar completar a integração papel/online e explorar 

economicamente o conteúdo distribuído na web e nos dispositivos móveis. Assim, uma 

nova estrutura de gerenciamento é introduzida, referida como superdesk: uma descendente 

direta da liderança central da equipe editorial, a qual tem como tarefas: a) avaliação das 

notícias, de modo a organizar os assuntos com base no conteúdo para as diferentes mídias; 

b) agilidade para garantir vantagem competitiva e exclusividade nas diferentes plataformas; 

c) cumprir com as prioridades editoriais de acordo com cada tipo de mídia; d) centralizar o 

planejamento do sistema de publicação para equipe; e) atualização em tempo real, 

direcionando as notícias de última hora para o site e reportagens especiais para o papel, ao 

mesmo tempo que monitora a atividade de cada departamento/seção; f) e definir o conteúdo 

pago. Nesse sentido, a introdução do modelo superdesk no plano organizacional prevê o 

reforço do conteúdo digital e a criação de novas estratégias multiplataforma, onde 

jornalistas são requisitados a terem habilidades multitarefa e a transitarem pelas diferentes 

mídias (FRANCHI, 2013). 

 No caso do designer editorial essa nova fase exigiu outra abordagem, não é mais 

possível pensar essa profissão sem o conhecimento básico de codificação, domínio de 

                                                 
6 A exemplo das redações do New York Times, London’s Daily Telegraph, USA Today. 
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gráficos interativos, habilidades narrativas e de imagem em movimento por exemplo, 

elementos que agora fazem parte do vocabulário gráfico das novas mídias. 

Hoje quando você faz um novo design de um jornal, também está criando um 

site, páginas para dispositivos móveis e aplicativos. Está começando a se tornar 

incomum apenas fazer um trabalho para impressão. Conceitualmente, tudo tem 

de se encaixar e tudo se resume a ter uma identidade visual para marca que 

trabalha na versão impressa e também em outros canais (PORTER para 

ZAPPATERRA e CALDWELL, 2014, p. 15). 

Diante dessa perspectiva, as autoras Zappaterra e Caldwell (2014) destacam alguns dos 

principais postos de trabalho que ocupam os profissionais responsáveis pelo planejamento 

gráfico em um periódico e aqueles outros com quem estabelecem uma relação mais direta, 

inclusive lembrando que designers editoriais por vezes desempenham funções que antes eram 

exclusivas dos jornalistas (como editor) e vice-versa. Resumidamente, são eles: 

Editor – o responsável pelo conteúdo da publicação. Decide os temas e a ênfase a 

ser conferida a eles. Trabalha próximo do diretor de arte e do editor de fotografia e é 

referência para o restante de sua equipe, que segue esse profissional. 

Diretor de arte/Editor de arte – responsável pela organização e ordenamento de todo 

conteúdo. Trabalha próximo de sua equipe de designers, editores, editores de fotografia e 

gerentes de produção nas edições impressas e em formatos digitais. Encomenda imagens, 

ilustrações, infográficos. 

Gerente de produção/Webmaster – supervisiona a compilação física de todo 

material, estabelecendo o cronograma de produção. O gerente de produção é responsável 

por produzir, atualizar e fazer circular o seu planejamento. Trabalha próximo do 

departamento de arte e de impressão, particularmente supervisionando todos os requisitos 

de produção, como qual é o momento certo em que cada seção deve ir para impressão.  

Editor de fotografia/Editor de imagens – usualmente responsável pela escolha dos 

fotógrafos, pesquisa de imagens e por acompanhar os direitos autorais da obtenção de 

imagens. Trabalha em conjunto com o diretor de arte e com o editor para assegurar a 

qualidade fotográfica empregada na publicação. 

Designers – responsável pela composição diária da publicação. Desenvolve o 

planejamento gráfico de uma edição seguindo as instruções e os parâmetros estipulados 

pelo projeto gráfico, sob a supervisão do editor e do diretor de arte do jornal. O grau de 

autonomia do designer será determinado por uma série de fatores, como o tempo de 

trabalho na área, o estilo de supervisão, a distribuição do número de páginas entre a equipe 

e do prazo de fechamento da edição – quanto mais curto for o prazo, mais 

responsabilidade para o designer. 
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Mesmo com o tamanho da equipe de um jornal e as funções que desempenham 

variando bastante de um veículo para outro, é possível notar nessas atribuições que a 

habilidade em manipular a forma integrada ao conteúdo aponta não somente para algo em 

comum a esses postos de trabalho, mas também para a relevância da organização, 

planejamento e do tipo de tratamento dado à notícia, abordagem da qual o jornalismo 

depende. 

 

2. O design editorial de jornais 

Resumidamente, o design é uma atividade intelectual ligada a concepção formal de 

artefatos (CARDOSO, 2012). O design editorial é um campo de conhecimento 

especializado que atua no planejamento de publicações como livros, revistas e jornais. Uma 

das primeiras manifestações genuínas em design foi a elaboração de projetos para livros, 

paralela à introdução no século XV da imprensa com tipos móveis. Fato que marca na 

gênese da formação do campo sua relação com a atividade de planejamento gráfico editorial. 

Para Zappaterra (2007) uma forma de definir o design editorial é trata-lo como 

jornalismo visual, essa característica facialmente o distingue das demais disciplinas do 

design, visto que diante da série de condicionantes inerentes a prática dentro das redações – 

limitações técnicas, gerenciais, prazos – os jornais são um ótimo exemplo do que melhor 

pode ser feito no tempo disponível.  

Assim, a principal função do design editorial de jornais é atrair e manter a atenção 

do leitor junto ao periódico, tornando a experiência de leitura das notícias fácil e agradável. 

Um dos principais aspectos a ser definido é personalidade da publicação, ou seja, o padrão 

gráfico que deverá prevalecer a cada edição. Essa personalidade se traduz no formato, nas 

cores, na tipografia e em todos demais elementos que configuram o layout, o qual determina 

o modo como o leitor percebe o jornal (FROST, 2003). Essa máxima hoje é tensionada por 

uma força diametricamente oposta, impulsionada pelo atual contexto tecnológico, a 

modernização. A personalidade é uma identidade única em um mercado muito concorrido, 

já a modernização encoraja a estandardização, a partir da utilização dos recursos 

tecnológicos presentes na produção, como a automatização do conteúdo por feeds RSS7, o 

uso de design responsivo (adapta e reenquadra o layout das publicações para os diferentes 

                                                 
7 A tecnologia do RSS permite aos usuários da internet se inscreverem em sites que fornecem “feeds” RSS. Estes são 

tipicamente sites que mudam ou atualizam o seu conteúdo regularmente. Para isso, são utilizados feeds RSS que recebem 

estas atualizações, desta maneira o utilizador pode permanecer informado de diversas atualizações em diversos sites sem 

precisar visitá-los um a um. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rios
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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tamanhos e formatos de tela) e a utilização de plug-ins em softwares de edição, como o 

InDesign, que permitem adaptar o layout do impresso para as demais plataformas, por 

exemplo (FRANCHI, 2013). 

As principais referências teóricas do campo do design editorial ligado ao jornalismo 

pertencem a uma tradição de pesquisa com mais de trinta anos de investigação 

(BARNHURST, 1994; FINBERG e ITULE, 1989; FROST, 2003; GARCIA, 1987; 

LAREQUI, 1994; LOCKWOOD, 1992; ZAPPATERRA, 2007) que, mesmo ainda fazendo 

sentido atualmente, devem ser colocadas em paralelo ao desenvolvimento de conteúdo para 

os novos produtos jornalísticos, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto comercial, 

editorial e gráfico. 

Jeremy Leslie, ao ser questionado por Zappaterra e Caldwell (2014) sobre os avanços 

tecnológicos dos últimos anos, é categórico ao afirmar que “O digital está transformando 

tudo. O potencial real das novas formas de mídia editorial está provando ser muito mais 

difícil de realizar do que muitos certamente pensavam. [...] Mas ainda é uma mudança mais 

lenta do que o previsto” (LESLIE para ZAPPATERRA; CALDWELL, 2014,  p. 126). 

Ao confrontar o que era feito antes e depois da publicação de conteúdo digital é 

possível notar que o imediatismo desencadeado por esse novo contexto fez com que os 

jornais tivessem que prestar um serviço diferenciado a seus leitores, o que acarretou na 

resposta do design a isso. 

Muitos jornais estão agora menos preocupados com a simples reportagem e mais 

em fornecer histórico, perspectiva e interpretação. Em vez de apenas dizer aos 

leitores o que aconteceu, esses jornais agora têm de ajudá-los a compreender o 

significado dos acontecimentos e incentivá-los a pensar. O design tem de 

responder a isso de várias maneiras. À medida que as matérias ficam mais longas 

e complexas, a racionalidade e a legibilidade dos layouts de página e da tipografia 

tornam-se cada vez mais importantes. E o jornalismo visual – uso inteligente da 

fotografia, infografia e layout – também se tornou uma ferramenta essencial para 

os editores (PORTER para ZAPPATERRA; CALDWELL, 2014, p. 27). 

Diante disso, é possível notar dois pressupostos que modificam profundamente a 

atuação do designer nesse cenário: um deles é a necessidade de atualização constante de 

suas habilidades práticas, técnicas e conceituais e o conhecimento do campo jornalístico; a 

outra é desfiguração da fronteira daquilo que pertence a ordem da forma e o que é da ordem 

do conteúdo; premissas presentes inclusive na própria expressão jornalismo visual. “[...] as 

pessoas estão falando sobre tudo que fazemos e criamos como conteúdo [...]. É quase um 

clichê, mas, agora, designers editoriais trabalham com conteúdo. Finalmente a tecnologia 

está alcançando isso” (LESLIE para ZAPPATERRA, CALDWELL, 2014, p. 124). 
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Para Franchi (2013) a separação entre forma e conteúdo só funciona quande existe a 

necessidade de divisão de tarefas e competências. Portanto, “o casamento da forma com o 

conteúdo é a realização do design” (RAND, 2010, p. 48). De acordo com Paul Rand (2010) 

o conteúdo é a ideia e a forma é como se trata a ideia, o que se faz com ela. Para o design, 

permanece o conflito entre a forma e o conteúdo, sendo a forma o problema de design. O 

design editorial para os jornais foca na função de comunicar uma ideia jornalística, é a 

estrutura que atravessa a narrativa jornalística e a torna legível e de fácil interpretação. “O 

design está ao serviço do conteúdo, e o designer, como facilitador da comunicação, colabora 

com os editores para criar um produto que pode ser usado em uma sociedade de mídia em 

mudança” (FRANCHI, 2013, p. 79, tradução livre). 

 

2.1 As novas habilidades e competências  

O desenvolvimento tecnológico das novas mídias possui uma profunda influência 

na prática do design, uma vez que a variedade e a complexidade das exigências se 

multiplicaram imensamente. Segundo o que Manifesto de Educação em Design (Design 

Education Manifesto) da ICOGRADA (International Council of Graphic Design 

Associations) (2011) diz sobre a prática profissional contemporânea em design: que é uma 

atividade intelectual, criativa, estratégica, gerencial e técnica, chamada pelo conselho como 

design de comunicação ou design comunicacional (communication design), cuja 

Envolve essencialmente a produção de soluções visuais para problemas de 

comunicação. O design comunicacional tornou-se cada vez mais uma profissão 

que integra as linguagens e abordagens de outras disciplinas em uma competência 

visual multidimensional e híbrida. Hoje, os limites entre as disciplinas de design 

são mais fluidos, graças ao compartilhamento avançado de ferramentas e 

conhecimentos digitais. À medida que o processo de trabalho assume uma maior 

complexidade, os designers comunicacionais precisam redefinir seu papel e 

propósito para um contexto de mídia expandido e dominado por um modo de 

conversação de muitos para muitos. [...] As tecnologias emergentes ampliaram a 

forma como os designers se comunicam para incluir expressões intersensórias 

[...]. A entrega de conteúdo multiplataforma é agora a norma. (ICOGRADA, 

2011, p. 8). 

Dentre as competências e habilidades citadas no Manifesto da ICOGRADA (2011), 

verifica-se que a necessidade de se adaptar às mudanças tecnológicas, criando novas 

maneiras de visualizar e comunicar conceitos em diferentes mídias é latente. Igualmente, é 

impossível pensar o profissional de design do século XXI sem interdicisplinaridade, sem o 

domínio de conhecimentos tradicionais, que ainda são válidos, em confronto com os novos, 

sem levar em conta as conexões entre quem planeja e quem usa, incluindo saber planejar 

utilizando a grande variedade de tecnologias e ferramentas disponíveis. 
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Igualmente, Franchi (2013) define três conceitos que são fundamentais a “pessoa” 

designer que influenciará em sua conduta profissional: bagagem cultural, habilidades 

comunicacionais e integridade profissional. Sem dúvida as referências culturais do designer 

irão influenciar sua forma de pensar e interpretar o mundo, atribuindo às suas concepções 

sua noção de realidade. Interessar-se pelas coisas que o cerca, ter curiosidade sobre outras 

áreas que não a de design, são peculiaridades desses profissionais. “O fortalecimento da 

bagagem cultural do designer certamente implica o estudo de todas as manifestações 

históricas e contemporâneas do design, mas também significa investir um tempo em estudar 

o mundo por trás do design” (FRANCHI, 2013, p. 185). Um designer também deve ser 

capaz ter conhecimento teórico de sua área de atuação, saber arguir sobre, formular e 

discutir ideias, seja com seus colegas de trabalho ou com seus clientes, avaliar situações, 

isto é, ter habilidade de se comunicar verbalmente de modo claro, preciso e persuasivamente 

em todos os momentos que for relevante para o seu trabalho. É igualmente inerente ao 

profissional que lida com comunicação ter o comprometimento com todos os componentes 

de seus projetos, com seus clientes, com os demais designers, com seus colegas de trabalho, 

com o público do projeto final. De certo modo, há uma responsabilidade ligada a levar 

soluções para clientes e público, onde a moeda de troca em todos esses níveis de 

relacionamento envolve o investimento financeiro. Esses conceitos são essenciais ao 

designer que tem a capacidade juntá-los em forma de conhecimento e criatividade que, 

consolidados pela experiência, formatam sua profissão. 

Ao olhar especificamente para a atuação em planejamento gráfico de jornais, a 

exemplo dos postos de trabalho supracitados, percebe-se que o espectro de relações do 

designer nas rotinas produtivas do jornal é amplo, porém, diferente de umas décadas atrás, 

hoje chama a atenção o convívio com os programadores ou desenvolvedores de tecnologia. 

Obviamente que essa relação, ainda recente e em um contexto de constate mudança, traz 

conflitos para prática diária dessas funções, pois cada profissional está centrado naquilo que 

é requisitado de sua competência. Por exemplo, aos desenvolvedores cabe automatizar os 

processos de publicar nas diferentes plataformas, enquanto os designers querem manter o 

controle em editar as páginas. Conforme descreve Zappaterra e Caldwell (2014), o público 

final do produto digital é exigente e esclarecido, espera por hierarquia, por isso a 

necessidade de algo bem acabado, cuidadoso nos detalhes, ao passo que também é 

impaciente e também espera por boa navegação e resposta rápida do sistema. Dessa forma, 

a negociação em mais essa etapa do fluxo de trabalho é necessária, uma vez que a 

compreensão dos aspectos inerentes as diferentes práticas são fundamentais. 
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Assim, conforme já alertado pelo Manifesto da ICOGRADA (2011), os novos 

designers devem conciliar conhecimentos tradicionais do design com a habilidade de 

aprender novos softwares e um pouco de codificação básica (HTML 5 e CSS), uma vez que 

estão cada vez mais em uso nas publicações elementos como gráficos interativos, 

animações, vídeos, ou seja, a manipulação de recursos diversos distribuídos nos mais 

variados suportes. Em resumo os designers devem olhar para frente e “estar cientes das 

mudanças econômicas, culturais e tecnológicas nas diferentes mídias, e estar sempre prontos 

para se adaptar às novas tecnologias, a fim de sobreviver” (ZAPPATERRA e CALDWELL, 

2014, p. 226). 

Corroborando, o diretor de design do New York Times, Khoi Vinh (2011) apresenta 

um novo conceito de profissional, cujo dá o nome de designer editorial de experiência 

(editorial experience designer), ou ainda a contração ed-ex designer. Um profissional  

[...] que pode criar um excelente software para produtos editoriais, que pode 

combinar o pensamento holístico em nível de sistema da UX (experiência de 

usuário) com os incisivos instintos narrativos de design editorial. Eu nem falo 

sobre um designer que pode “fazer os dois”, que pode criar uma ótima publicação 

digital em um dia e depois criar uma excelente publicação impressa outro dia [...]. 

Em vez disso, estou falando sobre o tipo de pessoa que pode criar um excelente 

produto digital com conteúdo editorial excelente, um desafio bastante difícil por 

si só. Por falta de um termo melhor, eu os chamo de editorial experience (ou 'ed-

ex') designers (VIHN, 2011, online, tradução livre). 

Vihn (2011) admite que reunir cada uma das habilidades em único profissional não 

é fácil, pois já há ‘um número reduzido de bons designers de experiência e de bons designers 

editoriais no mundo’ e cada um desses profissionais podem ser entendidos – em termos de 

métodos, ferramentas, técnicas e soluções de design – como figuras opostas. Mesmo assim, 

sublinha que essa é uma tendência que está começando a fazer parte do mercado editorial. 

Sendo assim, para a combinação funcionar, o diretor de design alerta da necessidade de 

consciência sobre como essas capacidades podem interagir, com o objetivo de evoluir em 

termos dos processos e das ferramentas usadas em design. O primeiro passo seria reconhecer 

que a abordagem do design do impresso é significativamente diferente da lógica do 

algoritmo do design usado na web. Vihn (2011) conclui que na era digital, sob o paradigma 

do design baseado no comportamento do usuário e das múltiplas plataformas, forma e 

conteúdo nunca estiveram tão inseparáveis – se é que isso já foi possível! –, visto que a 

apresentação é dinâmica e constantemente modificada pela natureza do conteúdo em cada 

plataforma. Portanto, os designers editoriais de experiência devem “entender os usuários e 

suas expectativas, também devem entender os autores e suas expectativas e, de alguma 

forma, de um jeito ou de outro, devem conciliar essas visões de mundo extremamente 
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divergentes em um todo único e coerente de modo que pareça sem esforço” (VIHN, 2011, 

online, tradução livre). 

 

3. Considerações finais 

A visão que foi construída em torno da internet, de certo modo para que as pessoas 

se adaptassem a tecnologia, foi baseada na ideia de que o mundo se tornaria um lugar 

melhor, com pessoas mais abertas em um lugar mais democrático. De certa forma essa 

perspectiva nos ajuda a compreender a digitalização da informação atualmente, a qual 

eliminou as barreiras da publicação de conteúdo, multiplicando o número de pessoas e 

grupos de pessoas que podem publicar, e ofereceu uma nova maneira de organizar o acesso 

a informação, deslocando o ‘filtro’ – antes quase exclusivo ao processo de seleção das 

notícias – para um período posterior à publicação e adicionando a importância do 

mecanismo de pesquisa. 

A nova economia da informação configurou um espaço ilimitado para informação. 

Parece que o que as antigas e novas mídias têm em comum é a necessidade de se adaptar ao 

que vem pela frente, pois estamos em meio a um contexto muito diferente daquele que 

originou o jornal impresso. Desse panorama, pode-se vislumbrar para os jornais a 

oportunidade de organizarem a informação em meio a abundância delas, que muitas vezes se 

apresentam de maneira desarticulada e dispersa, podendo funcionar como um mapa para uma 

pessoa que necessita se localizar em território desconhecido. Com efeito, parece que nunca 

foi tão importante oferecer interpretação, conectar fenômenos, construir relações, descrever 

cenários, conferindo significado e promovendo novas reflexões. O jornal tem a capacidade de 

ser um guia informacional que, enquadrado em uma dada perspectiva, cumpre um papel social 

em auxiliar na compreensão do atual mundo complexo em que se vive. 

A morte do jornal, muitas vezes negada, mas muito temida, pode ser evitada 

adaptando-se às novas circunstâncias. E, em certa medida, as mudanças já 

começaram – produtos tangíveis como os jornais impressos estão mudando para 

serviços intangíveis de conhecimento. O design pode desempenhar um papel 

estratégico nessa transformação, mas só pode ser valioso se conseguir capturar o 

significado das coisas (FRANCHI, 2013, p. 19, tradução livre). 

 Em vista disso, como disse Porter (ZAPPATERRA e CALDWELL, 2014) citado 

anteriormente, os jornais agora devem ‘fornecer histórico, perspectiva e interpretação’, 

auxiliar seus leitores a entender os significados das coisas e estimula-los a refletir sobre, 

premissa da qual o design também faz parte. Para o planejamento gráfico dos jornais essa é 

uma orientação extremamente relevante, a qual serve como guia para o processo de 
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organizar a informação, tarefa inerente a prática do designer editorial. Visto que, em parte, 

sua atividade consiste em projetar a publicação visualmente a partir diferentes elementos 

estruturais, onde cada um possui um significado particular: títulos, manchetes, legendas, 

imagens, ilustrações, infográficos e o conteúdo multimídia, contribuindo no campo gráfico, 

por meio de suas relações codificadas, para compreensão da mensagem. Tarefa que faz parte 

do trabalho calibrado e cuidadoso de um designer editorial. Assim, esse auxilia no arranjo 

da informação, adicionando compreensão aos fenômenos a partir do uso da hierarquia e das 

conexões entre os elementos em um espaço arquitetado por ele. Portanto, o designer cumpre 

um papel importante na estrutura de redação, pois está comprometido com a organização da 

notícia e com a sua lógica de produção, desde a criação diária dos layouts como com o 

planejamento em níveis de gestão.  
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