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Resumo: A pesquisa trata da reforma gráfica e editorial do jornal Zero Hora na tentativa de
adaptar-se a um contexto jornalístico contemporâneo e impor-se diante da concorrência das
mídias digitais, apresentando uma nova identidade visual no intuito de potencializar o seu discurso jornalístico e aproximar-se de seu leitor. Analisou-se quais estratégias compositivas foram
utilizadas e como elas se articulam e influenciam na caracterização da personalidade do dispositivo. Os resultados mostraram que o jornal aumentou a exploração do uso da imagem, trabalhando com enquadramentos e recortes, acelerando o impacto visual, fragmentou o texto e implementou o uso de representações gráficas para gerar e acelerar significados. Desse modo,
constatou-se que Zero Hora abandonou uma imagem tradicional que ostentava para representar
uma identidade mais moderna e ágil, compatível com as necessidades do leitor.
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1. Introdução
Com o avanço das tecnologias digitais e a consequente migração do leitor para
as novas mídias, o impresso vem perdendo espaço e público, obrigando os jornais a realizar reformas editoriais e de linguagem. Sousa (2005) afirma que grande parte do poder
atrativo dos jornais reside no design, reforçando o conceito de que a composição gráfica
de um impresso é peça de fundamental importância para o sucesso do dispositivo, devendo despertar sensações e emoções nos leitores, mas sem esquecer de sua função básica: informar. Dessa maneira, o design gráfico assumiu um papel de integrador do dis1
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curso jornalístico, criando significados facilmente compreensíveis pelo leitor e visualmente atraentes, utilizando-se de recursos, técnicas e conceitos para a elaboração das
mensagens.
Os “instrumentos periódicos”, como denomina Mouillaud (2002, p. 173), são
dotados de uma dupla identidade: o número e a coleção. Ele afirma que a edição diária
do jornal (o número) faz parte de uma coleção, que deve ser lido como uma unidade
independente. Cada número funciona como uma unidade autônoma, mas seguindo uma
identidade paradigmática que assegura a sua identidade através de especificidades gráficas que se repetem ao longo das edições. Além disso, o jornal é uma matriz que formata
o conteúdo de acordo com a linha ideológica da instituição e seu padrão de formatação
gráfica. Dessa maneira, temos que ressaltar que a identidade gráfica do jornal representa
a sua personalidade.
Charaudeau (2010) afirma que os dispositivos de imprensa escrita são caracterizados por exigências relativas à visibilidade, legibilidade e inteligibilidade, assim o design de jornais tem diferenciais e características específicas do discurso jornalístico.
Todos os recursos gráficos que estruturam a composição têm uma função estratégica
previamente delimitada. Elementos como o grid, a cor, a tipografia e a imagem são extremamente úteis e necessárias para a arquitetura do leiaute da página impressa e da
função de transmitir significado.
Dessa maneira, este artigo tem por objetivo compreender como o jornal Zero
Hora trabalha os recursos do design gráfico em seu discurso visual a fim de tentar renovar sua identidade. O antigo projeto gráfico foi realizado em 2009, quando as redes digitais não tinham uma influência e uma acessibilidade tão forte como possuem na atualidade, afetando o modo como o leitor consome a informação. Atento a esse novo cenário, e com predisposição a fazer um produto novo e que englobe diversas plataformas, o
jornal Zero Hora aproveitou a proximidade dos seus 50 anos para reformular seu projeto e redefinir sua personalidade, tentando aproximar-se do perfil do seu leitor, que tem
faixa etária predominante do público entre 35-44 anos, ou seja, um público que navega
com muita facilidade entre as diversas plataformas de comunicação, que gosta de experimentar novidades tecnológicas e procura estar sempre se atualizando. Outro fator importante é tentar aumentar a circulação entre pessoas que tenham de 15 a 24 anos, que
2
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correspondem a apenas 10% dos leitores, mas que são os futuros consumidores do jornalismo.
O corpus da análise escolhido para este trabalho se constitui de quatro edições
do jornal, sendo duas do antigo projeto e duas do novo projeto gráfico. Para realizar
esse estudo, elencamos uma série de recursos e especificidades gráficas utilizadas nos
jornais, ancorados nos conceitos de design gráfico introduzidos por Samara (2010) e
Lupton & Phillips (2008), servindo como um guia conciso e estruturador para a composição visual da página. Avaliamos e localizamos sua posição, configuração e estruturação na página para podermos ter um referencial analítico desses componentes na folha
do jornal. Para facilitar a compreensão, dividimos a comparação dos projetos em características da capa e das páginas internas, considerando suas especificidades próprias,
além de serem trabalhados de forma diferente em cada local.
2 O JORNAL ZERO HORA
Zero Hora começou a circular no dia 4 de maio de 1964, ocupando o espaço
deixado pelo recém-fechado jornal Última Hora. Inicialmente propriedade de quatro
sócios, em pouco tempo Ary de Carvalho tornou-se o único proprietário do jornal, mas
devido a dívidas logo vendeu 50% da publicação a Maurício Sirotsky Sobrinho, proprietário da Rádio Gaúcha e da então TV Gaúcha. Em maio de 1970 Maurício e seu sócio e
irmão Jayme Sirotsky compram a outra metade das ações, incorporando o jornal ao
conglomerado do grupo RBS (SCHIRMER, 2002).
Embora não mantivesse nenhum vínculo com a política editorial do Última Hora, assemelhava-se muito graficamente, já que a equipe de jornalistas era praticamente a
mesma. A logomarca foi a mudança mais evidente do novo periódico em relação ao seu
antecessor, apresentando variações com o formato horizontal e o quadrado, ora com
letras brancas e fundo azul, ora com fundo branco e letras azuis (SCHIRMER, 2002),
como mostra a figura 1.
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Figura 1 - Capas de Zero Hora de 2/12/65 e 29/04/67.

Fonte: Gruszynski; Amaral, 2011, p. 152.

ZH sempre foi reconhecida por trabalhar com os melhores equipamentos disponíveis. Prova disso foi a compra de uma impressora offset em 1969, tornando-se o segundo jornal do país a ter impressão de fotos em cores. Em 1971, o jornal começa a
circular todos os dias da semana e no ano seguinte a aquisição de novos equipamentos
agilizou o processo de impressão e possibilitou a circulação por todo o estado. Em
1974, ocorreram as primeiras mudanças editoriais, afastando-se da imagem sensacionalista que lhe era atribuído. Como resultado desse novo posicionamento, o jornal foi aumentando o número de vendas até que em 1982 atinge a maior tiragem do estado, desbancando décadas de liderança do Correio do Povo (RÜDIGER, 1993).
O caderno de classificados, lançado em 1979, é considerado por Schirmer (2002)
como passo fundamental pela batalha da concorrência. Em curto prazo a estratégia deu
resultado, implicando na duplicação da edição dominical e ampliando o faturamento. A
partir desse momento começou o processo de consolidação da hegemonia de Zero Hora,
mas o contexto econômico e político no período também ajuda a explicar essa ascensão
do jornal, que agora adota uma representação da elite da sociedade e adquire caráter de
mercadoria, com valor de uso e valor de troca no mercado cultural.
O processo de informatização do jornal começou no ano de 1988, quando as
máquinas de escrever foram substituídas por computadores, aprimorando sua qualidade
gráfica. No ano seguinte foi reformulado o seu projeto visual, adotando uma diagrama-
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ção mais leve e com a introdução de textos em letras maiores, além de maior uso de
tabelas, ilustrações e de gráficos.
No início da década de 90, ZH se propôs a aumentar seu prestígio e transformarse num veículo de circulação nacional. As reformas gráficas e editoriais do período começaram a se tornar visíveis por ocasião das comemorações do 30° aniversário do jornal. Dentre as inovações, destaca-se as páginas 4 e 5 que foram reservadas para reportagens especiais, transformando-se num espaço nobre, procurando abordar de forma mais
aprofundada temas variados – locais, nacionais ou internacionais. Os textos passaram a
ser compostos em corpo maior, facilitando a leitura. Na seção comercial são lançados os
classificados temáticos, passando a publicar, além dos anúncios, textos jornalísticos
relacionados aos temas. O logotipo é alterado do formato quadrado utilizado desde a
década de 60 para uma disposição horizontal, como mostra a figura 2, e fixado na parte
superior da primeira página. Porém esse processo de transformar-se num jornal de circulação nacional fracassou, fazendo a empresa abandonar o projeto anos depois.
Uma nova reforma gráfica foi realizada em setembro de 2005, dando maior destaque para os cadernos na capa, ao criar uma linha horizontal de chamadas abaixo do
logo, sempre com três boxes com cores e assuntos diferentes, remetendo para um suplemento distinto onde os logos dos cadernos ilustram as chamadas, conforme mostra a
figura 2. A reforma padronizou o tamanho e a fonte das chamadas da coluna da direita,
que ganhou um fio fino e preto. Um fundo na cor lavanda foi colocado sob as cartolas,
além de um fio grosso e azul, que também é utilizado nos boxes.
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Figura 2 – Capa de 22 de março de 2007

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em 2007 ocorreu a unificação das redações do jornal impresso com o digital,
evidenciando a imersão do jornal no processo de convergência (LINDEMAN, 2014).
Em setembro de 2009 houve novas mudanças no leiaute. O topo do jornal aumentou a
área do cabeçalho e incluiu, além do logotipo, um fundo colorido com imagens e chamadas para os cadernos, muitas vezes se sobrepondo à marca Zero Hora. Nas páginas
internas, houve maior valorização das fotos e ilustrações, ênfase na utilização de cores e
a introdução de novos recursos gráficos, como selos, vinhetas, destaques e símbolos
(DAMASCENO, 2012). Os boxes e linhas das cartolas foram abolidos, assim como a
linha que separava as chamadas da coluna da direita e o logo do grupo RBS deixou de
parecer na capa. A manchete ganhou uma fonte mais forte e com a cor preta mais carregada, além de uma linha de apoio. Esse novo projeto, assinado pelo editor de arte Luiz
Adolfo Lino de Souza, deu maior ênfase no uso de cores e de recursos gráficos, como
mostra a figura 3. Nesse mesmo ano ZH iniciou o lançamento de produtos para celulares.
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Figura 3 - Capas de 22 de março de 2007 e de 4 de outubro de 2013.

Fonte: Capturas do autor.

A mais recente reformulação do leiaute aconteceu em 2014, no aniversário de 50
anos de Zero Hora. Segundo Luiz Adolfo Lino de Souza, editor de artes dos jornais do
grupo RBS, esta é a maior transformação editorial e gráfica do periódico. Conforme ele
afirma na edição de lançamento do novo projeto gráfico, de uma ideia criada para as
plataformas digitais, nasceu o novo visual do jornal em papel. Conforme ZH, o processo
de transformação do jornal foi iniciado com uma intensa investigação comandada pela
documentarista Flávia Moraes. Em uma viagem ao redor do mundo ao longo de cinco
meses, Flávia conversou com 150 pessoas, entre historiadores, antropólogos e formadores de opinião, com o objetivo de entender melhor e desenhar o mapa do mercado de
comunicação, em um cenário alterado pelas novas tecnologias. Nessa nova reformulação, houve a separação entre as editorias do online com a do impresso. O que é apurado
pelos jornalistas ligados ao periódico fica apenas para o impresso, ao contrário do que
acontecia antes.
Na figura 4 podemos perceber a evolução dos diferentes logotipos empregados
pelo jornal. Podemos observar o modelo horizontal do lançamento, depois os formatos
quadrados com fundo azul e posteriormente preto. Em 1984, Zero Hora estiliza a fonte
do logo, que perdurou por dez anos até o jornal voltar com um logotipo horizontal, que
durou por mais tempo (20 anos). E por fim o novo logotipo utilizado nessa reforma, que
utiliza-se de uma sigla e a incorporação de um elemento geométrico.
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Figura 4 – Evolução dos logotipos de Zero Hora

Fonte: Fonte: edição de 1/05/15, p.1 do caderno especial de lançamento do novo projeto.

A figura 5 mostra a evolução dos projetos gráficos do jornal. Percebe-se que da
década de 60 até meados da década de 90 houve poucas mudanças significativas, variando apenas o uso das fotos principais e das manchetes. Depois disso a informatização
da redação possibilitou diversas experimentações até chegarmos ao projeto atual.

Figura 5 - Evolução das capas de Zero Hora

Fonte: www.bloglucianoamorim.blogspot.com.br acessado dia 07/11/15.
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3 ANÁLISE DOS PROJETOS GRÁFICOS
Com o lançamento do novo projeto gráfico em comemoração aos 50 anos do
jornal Zero Hora surgiu a curiosidade e a intenção de compreender melhor o que o periódico tentava trazer de novidade ao seu público com tamanha reforma. A intenção é
identificar e analisar as mudanças gráficas colocadas em prática nas páginas do jornal a
fim de tentar elaborar uma compreensão de como o impresso trabalha para se reinventar
e manter-se atualizado num cenário em constante transformação da forma de ler e consumir informação, e quais suas estratégias compositivas e os tensionamentos derivados
dessas mudanças.
É importante ressaltar aqui a subjetividade de se analisar um projeto gráfico,
sendo que nenhuma impressão visual é definitiva, cada leitor tem a sua própria conclusão e opinião, que ao passar das edições também pode mudar. Além disso, podemos
perceber que os próprios estudiosos do design gráfico têm algumas opiniões divergentes
sobre determinados conceitos e resultados.
O levantamento dos dados de Zero Hora deu-se por meio de pesquisa documental, analisando edições de antes e depois da reforma gráfica, para que fosse possível
identificar e analisar as mudanças ocorridas e como elas geram significados. O corpus
avaliado compreendeu a última edição do antigo projeto gráfico, que data de 30 de abril
de 2014 e do lançamento do novo projeto, de 01 de maio de 2014. Para efeito de estudo
da composição do leiaute e das reformas estruturais, avaliamos também uma edição de
seis meses antes da última publicação do antigo projeto, de 27 de novembro de 2013, e
de seis meses depois do lançamento do novo leiaute, edição de 30 outubro de 2014. Essas edições serviram de base para analisarmos se já havia uma tendência a alguma reforma, na edição de seis meses antes, e se alguma característica do novo projeto sofrera
alguma alteração ou melhoria após o lançamento. Para a realização da análise, tomamos
o cuidado de avaliar as edições do mesmo dia da semana do antigo e do novo projeto,
que são quarta e quinta-feira, respectivamente.
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3.2 Comparação entre as capas
A primeira página de um jornal emite um raciocínio pleno sobre a conjuntura,
uma leitura dos acontecimentos interpretada pelo veículo. Trata-se do local onde são
definidos o diagrama e a hierarquia dos assuntos do dia, exprimindo visualmente através
das variações em escala, tonalidade, cor, espacejamento ou posicionamento, controlando a transmissão e o impacto da mensagem (LUPTON; PHILLIPS; 2008).
Ao compararmos as capas dos dois projetos já podemos tirar algumas impressões num primeiro momento. Percebemos logo na primeira vista o aumento significativo da imagem principal, a mudança de logotipo, uma diminuição no número de chamadas e a organização delas na página, como percebemos na imagem 6. Nessa primeira
percepção, podemos começar a analisar mais profundamente as reformas ocorridas na
capa de Zero Hora.

Figura 6 - Capas das edições de 27 de novembro de 2013, 30 abril de 2014, 1° maio de 2014 e
30 outubro de 2014, repectivamente.

Fonte: Captura do autor.
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Zero Hora ao apresentar seu novo logotipo já mostra sua nova personalidade. Ao
adotar uma sigla como identidade visual, o jornal já mostra que quer aproximar-se do
seu público e também se renovar abandonando aquela imagem de formal, sisudo, por
vezes pragmático, sintetizado por seu logotipo com uma tipografia pesada e tradicional,
localizada imóvel no topo da página e ostentando uma posição subconsciente de imponência e superioridade, para uma identificação mais amistosa e informal. Ao adotar uma
variação de posições da marca, o jornal tenta transmitir uma ideia de estar sempre em
movimento, atento aos acontecimentos e com flexibilidade para estar sempre em transformação. O ícone se firma como uma marca facilmente reconhecível do jornal e a adoção de um slogan reforça essa tentativa de aproximação com as diferentes mídias onde o
jornal se encontra e prevendo que, se surgirem novas plataformas, Zero Hora estará lá.
A tipografia das capas de ZH é outra amostra da nova identificação que o jornal
pretende assumir. Mesmo que nenhuma cartilha seja capaz de fixar o significado ou
função da fonte (LUPTON, 2006), fica perceptível a intenção do periódico. Ao substituir uma manchete composta tipograficamente numa família de estilo clássico, que transmite um conceito de tradição e soberba, e implementar uma fonte sem serifa, trabalhando com bold, variação de escala e muito contraste. Remete às fontes utilizadas na internet, aproveitando-se de sua dinâmica confortável e boa legibilidade para textos curtos e
com um forte impacto visual. Chama a atenção do leitor e transmite um aspecto de simplicidade e modernidade.
Nas chamadas secundárias a maior diferença foi a redução do número de chamadas, que, em média, eram 7 e agora são 5, e a flexibilização da sua localização na
capa, aparecendo a cada nova edição em posições diferentes, outra amostra de que o
jornal está dizendo para o seu público de que ele não é mais estático, que está sempre
em movimento.
Nesse novo projeto a imagem principal aumentou sua ocupação na capa de 26%
do espaço para 36%, além de ser trabalhada em proporções de escala e enquadramento,
afetando o modo como percebemos a informação e influenciando o seu significado.
Uma foto ao ter um corte diferenciado, concentra o conteúdo e altera o contraste, criando uma sensação de profundidade e movimento. No antigo projeto as cores da capa
11
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eram mais frias e saturadas, mantendo o aspecto formal e sóbrio do jornal, enquanto
agora apresenta um sistema de cores mais saturadas, o que a torna mais vibrante e intensa, agregando um aspecto agradável e visualmente atraente.
O uso do branco como elemento interpretativo na capa realça a tentativa de dar
uma maior leveza ao jornal, passando uma semelhança de capa de revista, priorizando
muito a imagem principal e trabalhando com uma manchete bem destacada. Esse recurso é usado estrategicamente, servindo como um descanso visual. No antigo projeto, o
branco ocupava apenas 10% da capa, e gora ocupa uma média de 29% de espaço.
Pelas características da capa é nítida a intenção do jornal em buscar uma renovação de sua imagem, incorporando artifícios tradicionalmente utilizados em revistas e
compondo um visual mais simples. Essas alterações da capa diferenciam Zero Hora dos
outros periódicos, acentuando sua personalidade gráfica e adaptando-se aos novos modos de consumir informação.
3.2 Comparação entre as páginas internas
A imagem 7 nos dá uma boa noção das alterações e transformações ocorridas
nas páginas internas de Zero Hora, possibilitando uma melhor visualização do impacto
visual de cada um, e a partir disso poder discutir os objetivos propostos e alcançados
pelo periódico.
Figura 7 - Comparação das páginas internas das edições de das edições de 27/11/13,
30/04/14, 1/ 05/2014 e 30/10/14.
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Fonte: reprodução / captura do autor.

O cabeçalho do jornal, que na antiga estrutura localizava-se no alto da página e
centralizado, agora foi deslocado para o lado direito e distribuída em três linhas, a numeração também teve alteração: antes posicionado no lado esquerdo das páginas pares e
do lado direito das páginas ímpares, agora em ambas as páginas ele encontra-se do lado
direito. Segundo White (2003) essa não é uma boa posição, pois dificulta o leitor de
encontrar a numeração ao folhear as páginas rapidamente, pois o número da página fica
escondido na dobra da folha.
A cartola deixou de aparecer dentro de uma barra para ficar mais solta na página,
composta em caixa alta numa fonte sem serifa e colorida de acordo com a editoria e
acompanhada da marca do jornal, trazendo uma leveza na página, ressaltada com o
branco a sua volta, ficando visualmente atrativo e transmitindo um descanso visual.
O antetítulo da reportagem também teve significativas mudanças, pois antes trazia o assunto da reportagem e agora passou a ser composto em duas partes distintas trazendo consigo o tema da notícia e um elemento interpretativo, com diferenciação de
peso e contraste nas palavras e na cor da editoria. Essa alteração facilitou a identificação
do assunto e acrescenta uma rápida ideia do que a matéria abordará, acelerando o processo de compreensão da notícia.
A manchete adota o uso de cores, variando o peso e contrastando a informação
que se quer destacar. Enquanto no antigo projeto ressaltava o ponto principal da man13
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chete aumentando seu tamanho e seu peso, mas sempre em preto, nesse novo modelo a
hierarquização da informação se dá também pela variação de peso, espacejamento e
tamanho, mas agora incorporando a cor da editoria. A aplicação de cores a uma composição tipográfica em preto e branco tem um efeito imediato na hierarquia, sendo um
recurso bem útil, pois tem uma função impactante e adiciona um efeito óptico, facilitando a percepção do que se quer priorizar. A escolha de uma fonte sem serifa para os títulos também tem uma razão funcional: ela facilita a legibilidade e afeta a profundidade,
destacando a hierarquia da informação. “As cores permitem alterar o significado ou
efeito psicológico das palavras, introduzindo uma camada de significado independente”
(SAMARA, 2010, p. 161).
O projeto antigo dava preferência por uma foto ilustrando essa página, e agora
foi substituído pelo uso de infográfico. Utilizado no antigo projeto como um acessório
para facilitar a compreensão de dados difíceis de conceituar verbalmente como estatísticas, taxas numéricas ou informações complexas, agora o infográfico apresenta-se como
um princípio composicional de uso recorrente no intuito de potencializar a compreensão
do leitor sobre a matéria e também servindo como mais uma porta de entrada para a
notícia.
Percebe-se também que a imagem está bem maior. Medindo e comparando com
o tamanho médio das duas edições do antigo projeto, percebemos que ela teve um considerável aumento de tamanho, passando a ocupar agora 46% da página contra os 23,5%
que ocupava antes. Além disso, há a incorporação de gráficos ao redor da imagem interpretando e dando maiores informações, em detrimento do texto. Num primeiro momento esses gráficos agradam visualmente e chamam a atenção pelas cores e pelos gráficos
explicativos, mas num segundo momento o leitor estranha a falta de texto corrido, que
pelo aumento da fonte e diminuição da largura das colunas acaba reduzindo muito o
texto em si. Essa fragmentação do texto corrido, fracionado entre infográficos explicativos, intertítulos, olhos e boxes explicativos é uma adaptação aos hábitos modernos de
leituras hipertextuais e fragmentadas, tentando abrir diversas aberturas para a notícia,
mas que muitas vezes acaba por tornar o texto muito superficial e, algumas vezes, o
tornando intrincado e confuso.
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A tipografia também teve uma mudança significativa nesse novo projeto. A escolha da fonte tipográfica de um projeto gráfico afeta o caráter e a personalidade do
jornal, assim a quantidade de famílias foi reduzida, sendo adotados apenas dois tipos
básicos: as famílias Akko e a Mercury. Essas famílias tipográficas têm um estilo mais
contemporâneo, progressista e que criam uma familiaridade do impresso com o digital,
sem sacrificar a legibilidade, a clareza de navegação e a flexibilidade necessária. O jornal continua trabalhando com escala e proporção nos títulos, antetítulos, linhas de apoio
e olhos, combinando pesos, cores, alturas e escalonamentos, transformando seu impacto
visual.
A imagem principal da reportagem também emprega o uso de cores mais vivas
dando uma vivacidade, luminosidade e arejamento bem consistente a página, enquanto
o antigo projeto trabalhava com cores mais sóbrias e neutras. Como afirma Samara
(2010, p. 83), “há poucos estímulos visuais tão potentes como as cores”. Analisando a
coloração de novo projeto, percebemos que elas não se restringem somente as imagens,
mas se espalham por toda a página e por todo o jornal. Nessa reforma cada editoria recebeu uma codificação por cor, tendo esse processo a finalidade sistematizar os diferentes tipos de informação, facilitando o acesso rápido do leitor ao tema de seu interesse,
processo semelhante ao empregado nas revistas e nos sites, buscando, outra vez, uma
simetria com os meios digitais.
As colunas da página tiveram uma redução de tamanho, passando de colunas de
6 cm para 4,7 cm. Esse efeito verticaliza o texto, e muitas vezes acabam aumentando a
hifenização excessiva da página, interferindo negativamente na leitura e prejudicando a
estética da composição, além de cansar o leitor. A diminuição das colunas, somadas ao
aumento do tamanho da imagem e o uso do branco, reduziram o texto em 54%.
O branco também é utilizado propositalmente como gerador de sentido, se moldando com os espaços ao redor e entre os componentes, tornando-se formas propriamente ativas e compondo um fundo igualmente atraente (LUPTON; PHILLIPS; 2008).
Porém o uso desse artifício tem que ser muito bem trabalhado, sob a hipótese de parecer
vazio ou isolado dentro da página (SAMARA, 2010). Esse projeto atual trabalha com
28,3% de uso do branco, contra 14% do antigo projeto.
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A introdução dos fios, da segmentação de cores por editoria, além da distribuição dos diversos artefatos gráficos no novo projeto dá uma impressão visual mais bonita, agradável e organizada na página. O triângulo, marca que se tornou característica do
jornal, está bem presente nas páginas internas do periódico. Percebe-se a presença do
elemento geométrico no topo da página na identificação das editorias (cartola), nas colunas, nos quadros de apoio e funcionando como marcador em boxes, listas, etc. Essa
marca gráfica que o jornal procura associar ao seu nome tem uma fácil identificação e
serve como um definidor de identidade ao ligá-lo com a reforma gráfica e essa nova
imagem que o jornal procura assumir. Além disso, ele tem a função de ser um auxiliar
de navegação ao guiar o leitor e servir de marcador em diversos momentos, auxiliando
no reconhecimento e fortalecimento da marca incorporada pelo jornal.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O jornalismo impresso tradicional sempre teve a palavra como o elemento principal e fundamental de sua estrutura, tendo os recursos visuais apenas como apoio da
sua mensagem. Entretanto, com o avanço das tecnologias digitais, o visual tem ocupado
papel de destaque, fazendo com que o design seja, mais do que nunca, convocado como
mecanismo de organização e também de expressão, gerando sentido e significação para
as notícias, obrigando que os meios tradicionais se adaptem a esse novo período, se atualizando e renovando sua identidade, sob o risco de ficarem ultrapassados e obsoletos.
Zero Hora é reconhecida no Rio Grande do Sul pelo seu protagonismo no cenário jornalístico do estado e do Brasil, sendo, de acordo com dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), o quinto jornal no ranking de circulação no país. Para manterse atual, conectada as novas tendências contemporâneas e satisfazer as necessidades de
seu leitor, Zero Hora busca uma identidade mais informal e flexível, que se assemelhe
ao perfil do seu leitor.
A capa do jornal apresenta um número reduzido de chamadas, sendo um método
que evita que os leitores sejam sobrecarregados, enfatizando a imagem principal. Os
diversos e repousantes espaços em branco colocados propositalmente na página direcio16

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
VI Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores em Jornalismo
Palhoça – Unisul – Novembro de 2016

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

na o leitor a hierarquização proposta pelo jornal. Zero Hora propõe acelerar a agilidade
da leitura através de uma melhor organização das informações jornalísticas e adaptandose as novas tendências de produzir e consumir informação. As cores também mudaram,
sendo mais saturadas, deixando a aparência do jornal mais vibrante e dinâmica com a
missão de transformar o conteúdo das páginas visualmente atraentes e bem organizadas.
Essa inserção de cores espalhadas por Zero Hora rejuvenesce o periódico, modernizando e embelezando suas páginas.
Apesar das reformas, Zero Hora continua mantendo um leiaute tradicional, padronizado, simétrico e equilibrado, embora em alguns momentos se arrisque em algumas experimentações. Esse formato implica em seriedade e credibilidade, o que talvez
justifique esse cuidado em arriscar demais. Ainda assim, podemos afirmar que houve,
mesmo que tímida em certos momentos, uma flexibilização da diagramação da página.
É possível afirmar que esse redesign de Zero Hora apresenta notícias envolventes, ilustrativas e acessíveis, melhorando muito a legibilidade e a clareza de navegação, dando
um aspecto moderno ao projeto gráfico do jornal. As páginas tiveram uma melhoria no
sentido de movimento, aperfeiçoadas com técnicas como mudanças de escala e de
transparência. Entretanto são elementos que devem ser usados com cautela, pois o uso
excessivo pode causar mais distração do que informação (LUPTON; PHILLIPS; 2008).
Entre os pontos fracos dessa reformulação gráfica destaca-se a redução do texto
que resulta em notícias breves e sem aprofundamento maior e o uso de infográficos em
larga escala em detrimento do texto, privilegiando quem investe poucos minutos para a
leitura, mas sacrificando o leitor mais atento ou que necessita de maiores informações.
Ao reduzir o texto, Zero Hora caminha na contramão das tendências do jornalismo impresso, que orientam para um caminho de aprofundamento e maior análise das notícias
(LUPTON, 2006), como forma de se diferenciar e competir com o digital.
Percebemos, ao realizar esse estudo, que o processo de composição de um leiaute é um processo complexo e cheio de derivantes, não oferecendo sistemas estruturais
definitivos e absolutos. “O que existe é um alto grau de compreensão do que vai acontecer em termos de significado, se fizermos determinadas ordenações de partes que nos
permitam organizar e orquestrar os recursos visuais” (DONDIS, 1997, p. 29). Assim,
ressaltamos que, mesmo que a resposta do leitor a composição visual seja subjetiva, o
17
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uso bem distribuído e padronizado dos componentes visuais pode transmitir resultados
significativos ao leitor, mesmo que leitores mais conservadores resistam as mudanças.
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