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Resumo
 
O livro é o conjunto metafísico mais elogiado pelos mestres da tipografia de todos os tempos, 
sendo considerado ícone da cultura. Dessa forma, diversos autores definem especificações 
para um bom design de livros. Este artigo tem como objetivo identificar como o design de 
determinados livros - os best-sellers -, vem sendo desenvolvido, através da apresentação de 
um panorama atual dos projetos de livros desenvolvidos pelas principais editoras brasileiras. 
O método de trabalho consistiu em levantamento bibliográfico, análise qualitativa de amostra 
e compilação dos resultados. Com a pesquisa, foi possível identificar uma padronização não 
positiva do design editorial entre essas editoras.  

Palavras Chave: Design. Projeto Editorial. Livros. Análise Visual. 
 

Abstract 

A book is a metaphysical ensemble and is praised by masters of typography from all times as 
the most important of its kind.  It is also considered an icon of culture.  For this reason, many 
authors define standardized specifications for a good book design.  This article's goal is to 
show how the design of books considered best-sellers have been developed for some time, 
through the introduction of the current outlook that the main Brazilian printing companies 
have for their projects.  The research method consisted in a bibliographic review of published 
peer-reviewed articles, a qualitative analysis of the sample, and the compilation of results.  
With this research, it was possible to identify a non-positive standardization of the editorial 
design among these companies. 

Keywords: Design. Editorial Project. Books. Visual Analysis. 
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Introdução
O  design  de  livros  como  reflexo  do  desenvolvimento  artístico  e  técnico,  tanto  nos 

últimos anos, como nos primórdios da história do livro e nos quatro séculos desde a invenção 
dos tipos móveis de Gutenberg, está sempre em movimento (FILHO, 2008). O livro existe 
para  dar  expressão  aos  valores  culturais  e  ideológicos,  com seu  aspecto  gráfico  sendo o 
encontro  da  estética  com  a  tecnologia  disponível,  sua  venda,  constituindo  um  processo 
comercial  condicionado  por  fatores  geográficos,  econômicos,  educacionais,  sociais  e 
políticos, sendo difícil imaginar uma atividade que envolva tantos aspectos da vida nacional 
quanto a publicação de livros (HALLEWELL, 1985).

Diante deste contexto, o presente estudo teve por objetivo principal, identificar como o 
design de determinados livros vem sendo apresentado, através da análise e apresentação de 
um panorama atual dos projetos de livros desenvolvidos pelas principais editoras brasileiras, 
comparando os  resultados  obtidos  com as  especificações  para  um bom design  de  livros, 
definidas por autores especializados em design editorial.  De forma prática, foi realizada a 
análise de dez exemplares de livros de modo a identificar as práticas exercidas na criação dos 
projetos editoriais.

Este  artigo  trata-se  de  um  resumo  da  monografia  de  graduação  da  autora.  Muitas 
especificações tiveram de ser sintetizadas, porém os dados completos podem ser obtidos em 
SCHERDIEN, 2010.

O Design do Livro
No contexto  atual,  o  design  do  livro  tem-se  tornado  cada  vez  mais  importante  no 

processo editorial, graças à competição entre os editores e ao desenvolvimento de um público 
leitor  que,  quando  visualmente  educado,  ao  deparar-se  com  dois  títulos  de  conteúdo 
semelhante e mesmo preço, poderá escolher o que for mais atraente ao olhar, que ofereça 
melhor  leitura  e  que  apresente  a  informação  da  maneira  mais  clara  e  compreensível 
(FAWCETT-TANG, 2007). 

Para Hendel (2006), o design de livros é considerado como a arte invisível. Quando um 
livro é lido com prazer e compreende-se o significado das palavras através da forma como se 
apresentam, isso se deve à própria invisibilidade e eficiência do design (HENDEL, 2006).

Dessa forma, faz-se importante analisar os pressupostos que os autores especializados 
em design editorial consideram como necessários para um bom design de livros. Os itens 
abordados nesta pesquisa são: embalagem, que contempla a (a) capa e o (b) formato do livro; 
estrutura,  que engloba a  (c)  construção das grades,  das  (d) imagens e  da  (e)  tipografia; 
navegação,  que  define  o  (f)  layout;  e  especificação,  que  aborda  o  (g)  suporte e 
(h) encadernação do livro. 

A  Embalagem, “A aparência externa de um livro é a ferramenta mais importante na 
atração da atenção dos compradores em potencial, tendo em vista as prateleiras cada vez mais 
cheias das livrarias” (FAWCETT-TANG, 2007, p. 12).  A embalagem de um livro não se 
limita  apenas  a  uma  bela  imagem  na  capa,  mas  sim  ao  formato  do  livro  e  a  diversas 
intervenções gráficas e de produção, que agregam valor e aumentam a sedução do livro. 

a) Capa: Segundo Haslam (2007), a capa de um livro tem duas funções: proteger as 
páginas e indicar o conteúdo. A função referente à proteção é executada pela encadernação; 
em relação ao conteúdo, a capa funciona como uma ferramenta de sedução para que o livro 
seja aberto ou comprado: uma promessa feita pela editora, em nome do autor, para o leitor.
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Segundo Ferlauto (2002), costuma-se atribuir à imagem da capa a parte principal, em 
detrimento  dos  elementos  gráfico-tipográficos  do  texto,  que  são  justamente  os  atributos 
primordiais do livro. Porém, segundo Tschichold (2007), não há nenhum equívoco em lutar 
por uma aproximação entre a tipografia da capa e a tipografia do interior do livro. A capa é 
antes de tudo, um pequeno cartaz, que chama para o interior do livro.

b) Formato: O formato do livro é determinado pela relação entre a largura e a altura da 
página e apresenta-se de três maneiras: (i) retrato, formato cuja altura da página é maior que a 
largura; (ii) paisagem, cuja altura da página é menor que a largura; e (iii) quadrado, com 
altura e largura iguais (HENDEL, 2006). 

Há diversas abordagens para definir o formato da página do livro, sendo uma delas, a 
utilização do tamanho dos papéis disponíveis no mercado. Essa é a forma mais econômica, 
uma  vez  que  evita  o  desperdício  de  papel,  porém  existem  outras  formas  de  definir  as 
proporções das páginas, como a seção áurea, que embora necessite de aparas no papel, cria 
um formato de livro diferenciado e atraente (HASLAM, 2007). Além da seção áurea existem 
outras maneiras para se estabelecer um formato interessante do livro, como as proporções 5:9 
para livros com volume modesto, e formato 1:√2 para livros que acomodam imagens grandes, 
mapas e tabelas, conforme sugere Bringhurst (2005). 

A Estrutura principal de um livro é composta por três elementos-chave: (c) sistemas de 
grade,  (d) imagens e  (e) tipografia. Logicamente, o livro pode ser construído sem o uso de 
todos os três elementos, porém, segundo Fawcett-Tang (2007): 

[...] até mesmo um livro concebido sem uma grade formal tem de se encaixar nos 
parâmetros do tamanho das páginas; um livro apenas tipográfico pode criar imagens 
por meio do posicionamento dos textos e dos títulos; e um livro com predominância 
visual cria uma narrativa por meio do posicionamento e do tamanho das imagens 
(FAWCETT-TANG, 2007, p. 88).

c)  Grades: “O  formato  do  livro  define  as  proporções  externas  da  página;  A  grade 
determina  suas  divisões  internas;  O  layout  estabelece  a  posição  a  ser  ocupada  pelos 
elementos. O uso da grade proporciona consistência ao livro, tornando coerente toda a sua 
forma” (HASLAM, 2007, p. 42). Uma das abordagens para construção de grades é a definição 
de medidas específicas para cada elemento da página. Porém, muitos livros utilizam sistemas 
de grade baseados na construção geométrica em lugar das relacionadas a uma determinada 
medida. Essas construções geralmente são determinadas por traçados das diagonais da página 
(HASLAM, 2007).

Na definição das grades, um dos pontos de destaque, é a proporção das margens: elas 
amarram o bloco de texto à página e amarram as páginas opostas uma à outra com a força de 
suas proporções, e emolduram o bloco de texto, facilitando a visualização do leitor e tornando 
o manuseio conveniente (deixando espaço para os polegares). “Talvez 50% do caráter e da 
integridade  de  uma página  estejam em suas  letras.  Boa parte  dos  outros  50% reside  nas 
margens” (BRINGHURST, 2005, p. 181). Collaro (2000), define que um livro tem (i) edição 
econômica,  quando numa página houver  75% de texto para  25% de brancos;  (ii)  normal 
quando os  brancos  e  textos  estiverem em uma média  de  50% para  cada;  e  (iii)  de  luxo 
(generosas),  quando as  páginas  possuírem uma média  de  25% para  texto  e  75% para  as 
margens.

d)  Imagens: “O  termo  imagem  é  utilizado  no  cotidiano  da  tecnologia  gráfica  para 
identificar qualquer figura, desenho, ilustração, gráfico ou outra reprodução visível ao olho 
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humano, que retrata o original em sua forma característica, cor e perspectiva” (ARAÚJO, 
2008, p. 443). Há duas possibilidades de utilização das imagens nos livros: as imagens que 
auxiliam a compreensão do texto e as imagens que constroem uma história por meios apenas 
visuais (HASLAM, 2007).  Para Ribeiro (2007),  a imagem deve condizer e se integrar ao 
texto, ajudando o leitor a compreender a mensagem e aumentando-lhe o interesse pela leitura.

e) Tipografia: O principal objetivo da tipografia para o livro é facilitar o entendimento 
do conteúdo pelo leitor  compondo a organização de um texto de forma legível.  Segundo 
Tschichold (2007) tipografia que não pode ser lida por todo mundo, é inútil. Para o autor, é 
difícil determinar se uma coisa pode ser lida com facilidade, mas o leitor mediano se rebela 
imediatamente quando o tipo é pequeno demais ou então irrita os olhos; ambos são sinais de 
ilegibilidade. Dessa forma, a escolha da fonte tem impacto relevante na aparência do texto 
impresso: “A decisão sobre que tipo de letra usar deve se basear na clareza, na legibilidade, na 
estética e na funcionalidade” (ARAÚJO, 2008, p. 379). Especificações técnicas como: estilo 
do  tipo;  tamanho  da  fonte;  número  de  caracteres  por  linha;  entrelinhas;  profundidade  da 
coluna; alinhamentos do texto; recuo dos parágrafos; entre outras, são igualmente importantes 
para o design de livro. Neste artigo não serão detalhadas cada uma destas especificações, mas 
elas podem ser encontradas na monografia da autora.

A Navegação de um livro refere-se ao modo como as informações são organizadas na 
parte interna, no miolo do livro: qual a ordem de leitura das páginas e como o layout se 
organiza facilitando a leitura. Fawcett-Tang (2007) argumenta que quando um leitor escolhe 
um livro, ele geralmente o folheia para ter uma ideia de como foi organizado. “Os sistemas de 
navegação permitem que o designer guie o leitor através dos níveis de informação, por vezes 
complexos, embutidos na estrutura do livro” (FAWCETT-TANG, 2007, p. 58).  O f) Layout é 
responsável por esta organização.

A  Especificação refere-se  “A variedade  de  escolha  dos  tipos  de  papel,  técnicas  de 
impressão, possibilidades de dobra e de encadernação que só são limitadas pela imaginação 
do designer ou pelo orçamento da editora” (FAWCETT-TANG, 2007, p. 138). Fazem parte 
da especificação o g) suporte e a h) encadernação.

g) Suporte: O suporte atual do livro impresso é o papel, que compõe a forma física do 
bloco do livro, a superfície impressa e as páginas (HASLAM, 2007). Um papel bem escolhido 
contribui para a atratividade de um livro tanto quanto uma tipografia requintada, mas, nem 
sempre é dada importância a esse aspecto. Ferlauto (2002) considera que para uma leitura 
prolongada,  é  desejável  um  papel  fosco  e  ligeiramente  amarelado  ou  creme.  Se  o  livro 
apresentar  muitas  imagens,  uma superfície  lisa e  brilhante  realça  as  cores das  ilustrações 
impressas,  tornando-as  mais  atraentes.  Tschichold  (2007)  concorda  com Ferlauto  (2002), 
argumentando que o papel  branco-puro só deve ser usado em trabalhos que o exigem de 
forma incontestável, como um livro de fotografias, por exemplo.

h) Encadernação:  A encadernação continuou sendo um processo artesanal até meados 
do século XIX, mesmo com o advento das impressoras tipográficas rotativas, das máquinas 
compositoras e de outras inovações tecnológicas que industrializaram a arte da impressão 
(FERLAUTO, 2002). Ferlauto (2002) considera a encadernação contemporânea dividida em 
quatro especialidades: grampo em sela ou lateral, aplicação de adesivo na lombada, costura e 
encadernação mecânica:    
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Brochuras, folhetos e revistas finas são encadernados com grampos de arame que 
prendem  as  páginas  através  da  lombada  dos  cadernos.  Alguns  livros  são 
encadernados com grampo lateral. Os livros de capa mole são geralmente colados na 
lombada.  Os  livros  de  capa  dura,  quase  sempre  costurados.  A  encadernação 
mecânica  é  feita  com  espiral,  argolas  metálicas,  baguetes  plásticas  etc. 
(FERLAUTO, 2002, p. 89).

As definições aqui apresentadas, sobre os elementos do design do livro, são um resumo 
de especificações mais completas que podem ser consultadas na monografia da autora e nas 
obras dos especialistas em design editorial já citados. Porém, feita esta descrição, é possível 
expor a escolha e análise dos livros.

Escolha e análise dos livros
Após o levantamento de informações referentes aos itens que especificam um design de 

livros adequado, questiona-se de que forma essas especificações estão sendo aplicadas, na 
prática,  no design dos livros,  principalmente naqueles de grande venda e leitura,  os best-
sellers. A maioria dos best-sellers pertencem ao gênero Obras Gerais, o que é confirmado pela 
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, promovida pela CBL em 2008, que indica o gênero 
Obras Gerais com 32% de leitura. Dentro do gênero Obras Gerais encontram-se os livros de 
ficção, também denominados romances (BARCELLOS, 2009).

Sendo  assim,  foram  selecionados  dez  títulos  integrantes  das  listas  dos  livros  mais 
vendidos do Brasil,  do gênero Obras Gerais/Ficção, entre 2006 e 2010. Para definir quais 
títulos seriam analisados, recorreu-se à revista VEJA (2010) da Editora Abril, que veicula no 
início de cada ano uma lista geral com os livros mais vendidos durante o ano anterior. Para 
compilar essas listas, a revista baseia-se nas informações de vendas passadas pelas principais 
livrarias de todo o Brasil, entre elas: Cultura, Fnac, Nobel, Saraiva e Laselva, totalizando 71 
livrarias nos 27 estados brasileiros. Redes de comércio de livros online, como o Submarino, 
Cultura, Fnac, Saraiva, entre outras, também repassam informações de vendas para a revista.

De posse das listas dos dez livros mais vendidos de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, 
foram escolhidos dois livros de cada ano, levando em consideração os títulos mais vendidos e 
os publicados por diferentes editoras. Sendo assim, os dez livros selecionados para análise 
foram (Figuras 1 e 2): 

1. O Caçador de Pipas, de Khaled Hosseini, editora Nova Fronteira (2006); 

2. Memórias de Minhas Putas Tristes, de Gabriel Garcia Márquez, Ed. Record (2006); 

3. Harry Potter e as Relíquias da Morte, de J.K. Rowling, editora Rocco (2007); 

4. Quando Nietzsche Chorou, de Irvin D. Yalom, editora Agir (2007);

5. A Menina que Roubava Livros, de Markus Zusak, editora Intrínseca (2008); 

6. O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury, editora Academia de Inteligência (2008);

7. A Cabana, de Willian Young, editora Sextante (2009); 

8. Leite Derramado, de Chico Buarque, editora Companhia das Letras (2009);

9. O Símbolo Perdido, de Dan Brown, editora Sextante (2010); 

10. Amanhecer, de Stephenie Meyer, editora Intrínseca (2010).
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Figura 1: Capas dos livros analisados.
FONTE: Montagem acervo pessoal da autora.

Figura 2: Páginas internas dos livros analisados.
FONTE: Montagem acervo pessoal da autora.

Nos livros escolhidos foram realizadas análises qualitativas baseadas nas considerações 
explanadas pelos autores especializados em design editorial, quanto aos elementos do design 
do livro: Capa, Formato, Grades, Imagens, Tipografia, Layout, Suporte e Encadernação.

Resultados da análise
Com a definição dos livros,  construiu-se  quadros de questões  a partir  do referencial 

teórico  apresentado.  O  questionário  utilizado  na  pesquisa  foi  composto  por  oito  seções: 
a)  Capa;  b)  Formato;  c)  Grades;  d)  Imagens;  e)  Tipografia;  f)  Layout;  g)  Suporte; 
h) Encadernação.  Cada seção foi  subdividida em itens,  predeterminados anteriormente  na 
pesquisa bibliográfica. Após a tabulação das questões, fez-se uma compilação dos resultados 
gerais, demonstrando a predominância de determinadas escolhas na produção editorial dos 
livros analisados.
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Na seção (a) Capa, fica evidente a preferência por capas com predominância de imagens 
em detrimento  dos  elementos  do texto,  como dito  por  Ferlauto  (2002).  Provavelmente,  a 
ênfase conceitual e expressionista dada às capas se deve a essa necessidade de destaque às 
imagens, mas que muitas vezes não passam uma informação clara sobre o conteúdo do livro. 

Já na seção (b) Formato, verifica-se a totalidade dos livros na disposição retrato, com a 
maioria apresentando formato padrão de mercado. Reflexo de um costume instituído desde a 
época de Gutenberg, segundo Hendel (2006).

Nos  resultados  encontrados  na  seção  (c)  Grades,  percebe-se  também  uma  atuação 
simplista na construção dos projetos editoriais.  Os 10 livros analisados possuem grades e 
margens definidas por medidas, que na maioria das vezes são econômicas ou entre normais e 
econômicas.  Embora  haja  diversas  formas  de  criar  um  sistema  de  grades  através  de 
construções  geométricas,  na  prática  o  que  ocorre  é  o  que  Ribeiro  (2007)  afirma:  fatores 
financeiros diminuem as margens e dão maior campo para o conteúdo, com o objetivo de 
diminuir o número de páginas.

Para a seção (d) Imagens verifica-se que os resultados encontrados são condizentes com 
o  gênero  dos  livros  que  foram  analisados.  Livros  de  ficção  são,  na  maioria  das  vezes, 
orientados  por  texto  corrido  e  não  possuem  imagens.  Quando  elas  estão  presentes,  são 
complementares ao texto, ilustrando alguma informação já dita e auxiliando a compreensão da 
história, como afirma Haslam (2007).

Na seção (e) Tipografia, o que se destaca é a utilização de formatações semelhantes para 
a maioria dos livros, embora tratem de assuntos específicos e sejam de editoras diferentes. Os 
itens Legibilidade e Entrada de parágrafos, apresentam resultados iguais em 9 dos 10 livros 
analisados. Os itens Estilo de tipografia, Alinhamento do corpo de texto e Profundidade de 
coluna, apresentam resultados iguais para os 10 livros analisados. Hendel (2006) considera 
que o design de um livro não poder ser igual ao design de outro livro, assim como dois livros 
não são escritos com as mesmas palavras. Logicamente deve haver um padrão relacionado 
com as especificações mais apropriadas, mas um livro, mesmo que faça parte de uma coleção, 
deve permitir adaptações em cada obra. 

Conforme a seção (f) Layout os 10 livros apresentam a organização da diagramação com 
orientação por texto corrido. Mas um resultado positivo é verificado na seção (g) Suporte, na 
qual se identifica a utilização de papéis amarelados em 9 dos 10 livros analisados. Para livros 
com orientação por texto corrido, os papéis amarelados são os mais apropriados, pois não 
ofuscam a visão como os papéis brancos (Ferlauto, 2002). 

Por fim, na seção  (h) Encadernação, verifica-se que os 10 livros analisados possuem 
acabamento em brochura, com apenas um deles utilizando somente adesivo na lombada, sem 
costura.  Nenhum  dos  exemplares  utiliza  capa  dura  devido  a  fatores  econômicos,  mas  a 
maioria não abre mão da costura que garante maior durabilidade ao livro. 

De  maneira  geral,  percebe-se  que  algumas  especificações  apontadas  como  a  mais 
apropriada para o design dos livros, são seguidas na prática, como a utilização de tipografia 
neutra, legível e alinhamento justificado, formato retrato e uso do papel amarelado. Porém, 
em muitos casos, outras especificações não são seguidas, resultando em formatos do livro, das 
grades e das margens feitos por medidas com o objetivo de reduzir o número de páginas e não 
de proporcionar uma melhor leitura. Além do uso da tipografia e organização do layout da 
capa distinta da tipografia e layout do miolo, o que demonstra incoerências na criação do livro 
como um todo.

Embora  muitos  dados  apresentados  tenham  demonstrado  resultados  semelhantes, 
podemos  destacar  três  livros,  cujo  design  como  um todo,  tem  maior  destaque,  tanto  na 
atratividade da capa, quanto do miolo.  Estes livros são:  Leite Derramado,  A Menina que 
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Roubava Livros e O Símbolo Perdido. Estes possuem diferenciais que demonstram um maior 
cuidado na criação do projeto editorial como: formato não-padronizado, margens generosas e 
capa  com  predominância  de  elementos  tipográficos,  no  caso  do  livro  Leite  Derramado; 
aberturas de capítulo com breve resumo do conteúdo, formatação da fonte e alinhamento das 
informações de forma distinta, capa com predominância de branco e uso da cor vermelha 
dando destaque a determinados elementos,  como no livro  A Menina que Roubava Livros; 
fontes  auxiliares  que  marcam  de  forma  clara  a  entrada  de  cada  capítulo,  imagens 
complementares ao texto alinhadas com a grade, e capa com grande apelo visual, conceitual e 
expressionista, como no livro O Símbolo Perdido.

Porém, o resultado mais considerável obtido com as análises, foi o fato de o design dos 
livros do gênero ficção das editorias brasileiras estar praticamente padronizado, mas não de 
maneira positiva para o mercado. Ou seja, mesmo sendo de editoras diferentes, o layout dos 
livros é muito semelhante, utilizando linguagens próximas para resolver os problemas, não se 
detendo no conteúdo e significado do livro ou ainda em algum elemento de destaque que o 
personalize.

Outro posicionamento
Ao serem estudadas as especificações para um bom design de livros, e após as análises 

dos best-sellers citados, surgiu um questionamento: será que há alguma editora que coloca o 
design gráfico/editorial de suas publicações como premissa principal de projeto?

Em matéria publicada no dia 23 de julho de 2010 no jornal Valor Econômico, de São 
Paulo,  Márcio Ferrari  apresenta  dados referentes  a  uma pesquisa  promovida  pelo próprio 
jornal,  realizada  com  críticos  e  professores  de  literatura  sobre  as  editoras  brasileiras. 
Especialistas  consultados  foram  instigados  a  dizer  quais  as  editoras  brasileiras  que 
consideravam as melhores. Como resultado da enquete, a editora Companhia das Letras ficou 
em primeiro lugar e a editora Cosac Naify em segundo.

Ferrari (2010) afirma que os votantes consideraram que a Companhia das Letras possui 
um padrão de qualidade que deve ser tomado como referência no mercado editorial. Segundo 
o editor Luiz Schwarcz, o reconhecimento deve-se à radicalidade da empresa, que completou 
25 anos em 2011. Segundo Schwarcz, a radicalidade da editora veio da determinação em 
contrariar a regra amplamente aceita de que os títulos comerciais pagam os de prestígio. Para 
a editora, não eram necessários best-sellers de títulos populares, mas sim obras específicas 
bem trabalhadas. Mas devido ao cuidado editorial e gráfico em cada publicação, a editora 
sempre  possui  títulos  nas  listas  dos  mais  vendidos.  Retoma-se  aqui  as  considerações  do 
capítulo anterior, que indicou o livro  Leite Derramado, um best-seller, como um dos livros 
com destaque gráfico/editorial positivo na análise.

Numa  referência  aos  requisitos  de  qualidade  de  uma  editora,  um  dos  votantes,  o 
professor  Sergio  de  Sá,  da  Universidade  de  Brasília,  citou  o  “cuidado  no  tratamento 
gráfico/editorial  do  produto,  com uma  identidade  reconhecível  à  primeira  folheada”.  Nos 
projetos tanto da Companhia das Letras quanto da Cosac Naify esse aspecto fez parte da 
própria  criação  da  identidade  da  empresa.  “Pretendi  ter  uma  marca,  com  a  escolha  da 
tipologia, do papel e até da entrelinha”, diz Schwarcz. “Dizem que Deus está nos detalhes. 
Nos livros isso é uma verdade absoluta.” (FERRARI, 2010, p. 6).

Se a editora Companhia das Letras tem uma identidade editorial reconhecida “à primeira 
folheada”, graças aos padrões compositivos bem definidos, a Cosac Naify, por sua vez, é 
reconhecida em seus exemplares por seus bons projetos gráficos, e também pela ousadia em 
utilizar elementos compositivos diferentes em cada publicação. “Na Cosac Naify, a marca 
existe,  mas,  paradoxalmente,  sua  característica  principal  é  uma  diversidade  extremada” 
(FERRARI, 2010, p. 6).
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Segundo o editor-presidente da Cosac Naify, Augusto Massi, a editora começou com a 
publicação,  em 1997,  de livros de artes  visuais,  algo incomum no Brasil,  e mantém uma 
imagem diferenciada entre as concorrentes. Apesar de alguns participantes da pesquisa terem 
afirmado  que  a  editora  passa  uma  imagem  exclusiva  de  ousadia,  Massi  se  posiciona 
afirmando que o “luxo” da empresa se concentra na “ideia” e que muitas publicações não são 
tão mais caras do que publicações de outras editoras. Para exemplificar, Massi cita um dos 
títulos mais vendidos da Cosac Naify: Bartleby, o Escrivão - de Herman Melville; que foi 
projetado  com  uma  concepção  arrojada  e  barata,  usando  revestimento  impermeável  de 
carburador para a capa e um belo layout nas páginas internas. O livro ganhou o terceiro lugar 
na categoria projeto editorial no 7º Prêmio Max Feffer de Design Gráfico, em 2008, e na 
época de lançamento, 2005, saiu com preço abaixo de R$ 30,00. Ferrari (2010) ressalta que 
prêmios de design não faltam no currículo da editora, que já vendeu ilustrações de seus livros 
a casas europeias. 

Considerações finais
Este  trabalho  buscou compreender  as  especificações  de  design  dos  livros  impressos 

justamente em um momento em que se discute sobre o novo suporte do livro: os  e-books. 
Nesse período, no qual as editoras precisam lançar títulos digitais sem deixar de lado o livro 
impresso,  é  que  se  fez  extremamente  válido  o  assunto  deste  artigo,  que  busca  resgatar 
princípios corretos e atrativos para o design do livro impresso. 

O  pior  que  pode  acontecer  ao  livro,  conforme  afirma  Filho  (2008),  seria  ele  se 
manifestar apenas pelo tradicionalismo, quando lhe seriam roubadas suas possibilidades de 
evolução. Seria  ruim,  da mesma forma,  ignorar as experiências que se desenvolveram no 
decorrer de séculos. 

Considerando que a maioria dos livros manuscritos da Idade Média apresentavam um 
extremo cuidado no formato, nas margens, na tipografia e no uso de imagens, cujos conceitos 
e  proporções  também  foram  utilizados  por  Gutenberg  nos  primeiros  livros  impressos 
(FAWCETT-TANG,  2007)  e  também  considerando  a  possibilidade  de  novos  e  diversos 
recursos  de  editoração  eletrônica  na  atualidade,  verifica-se  que  os  livros  analisados  na 
primeira  parte  da  pesquisa  poderiam  ter  um  tratamento  mais  apurado,  seguindo  as 
especificações  para  um  bom  design  de  livros,  e  também  ousando  na  personalização  do 
exemplar de acordo com a mensagem que o autor deseja passar com a história do livro. 

Pois se cada livro possui suas particularidades, sendo que o conteúdo de um não pode ser 
igual  ao  conteúdo de  outro,  o  design do livro  também não pode ser  igual  para  todos  os 
exemplares e todas as editoras. O design deve ser invisível, de modo a não atrapalhar a leitura, 
mas não deve ser vazio de expressão (TSCHICHOLD, 2007).

O motivo ao qual a maioria das editoras se baseiam para não inovar em suas publicações 
são os custos de produção dos livros. Porém, com o exemplo das editoras Companhia das 
Letras e Cosac Naify percebe-se que é possível produzir um livro com layout e acabamento 
diferenciados sem que isso cause custos excessivos e ainda posicionar esses mesmos livros 
como publicações bem vendidas. O que realmente falta são posicionamentos diferenciados 
para cada editora e o foco na qualidade de cada livro, como se fosse o único.  
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