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Resumo 
Este artigo trata sobre a criação gráfica e conceitual de uma revista com temática de 

moda. As revistas desse segmento geralmente apresentam informações de qualidade, 
destinadas ao público criador e consumidor de moda, porém sem expor informações técnicas 
específicas que são importantes para os estudantes e profissionais que estão apenas no começo 
da carreira. Detectada essa oportunidade de mercado, o objetivo deste estudo foi desenvolver 
uma revista para esse público, contendo informações detalhadas sobre a profissão de moda, 
com matérias sobre modelos, estilistas, fotógrafos, processos de costura e modelagem, além 
de apresentar tendências, referências sobre produtos e editoriais de moda. O projeto gráfico 
desenvolvido apresenta diferenciais em relação ao formato e à diagramação, contendo 
elementos unificadores no layout, e estrutura e formato seguindo as divisões harmônicas e 
áureas. O desafio do projeto consistiu em desenvolver uma revista com design diferenciado, 
mas consistente e unificado, com possibilidade de inserção no mercado editorial. 
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Abstract 
This article is about the graphic and conceptual creation of a magazine dedicated to 

fashion. This sort of magazine usually presents high quality information, destined to fashion 
consumer and creator public, but without exposing specific technical information that can be 
important to students and professionals in a career beginning. Detecting this market 
opportunity, this study had the objective of developing a magazine to this public, containing 
detailed information about the fashion profession, with complete articles about models, 
stylists, photographers, sewing and modeling processes, presenting tendencies and references 
about fashion products and editorials. The developed graphic project presents differentials on 
its format and diagramming, containing unifying elements in layout, structure and format, 
elaborated in agreement with harmonic and aureal divisions. The project challenge consisted 
in developing a magazine with differential design, but consistent and unified, intending to get 
inserted in editorial market. The methodology used in the present study consisted in analyzing 
direct and indirect competitions and in structuring of a briefing for elaboration of the project 
and developing of a final magazine proposal. 
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Introdução 

Este projeto teve início na disciplina de Produção e Análise Gráfica I, integrante do 

currículo (99/02) do curso de Design com habilitação em Design Gráfico - ênfase em Mídias 

Eletrônicas, do Centro Universitário Feevale, ministrada pela professora Janine Moura no 

primeiro semestre de 2008. Nesta disciplina foram abordados temas como tipografia3, cores, 

composição, processos de impressão, tipos de papel, entre outras temáticas relacionadas à 

produção gráfica. Como trabalho prático, cada aluno desenvolveu um projeto editorial, com 

tema específico e de escolha pessoal, aplicando os conceitos aprendidos em aula. 

A metodologia do trabalho, elaborada na disciplina, consistiu na criação de um 

briefing4 que definia o tema, os objetivos e as especificações da revista, incluindo uma análise 

de similares. O passo seguinte foi a realização de alguns esboços e a diagramação das páginas 

do projeto editorial, considerando as definições obtidas mediante o estudo bibliográfico 

realizado em sala de aula. Posteriormente, o desenvolvimento prático e o conteúdo teórico 

utilizado na criação da revista foram agrupados e ordenados de forma a constituir este artigo. 

Através da história podemos verificar o desenvolvimento dos meios de comunicação 

visual e escrita. Parker (2003) cita desde os desenhos feitos pelos homens das cavernas, aos 

manuscritos com iluminuras da Renascença, até os jornais e revistas que lemos com 

frequência. O ser humano precisa se comunicar, e para tanto, desenvolveu diversos meios 

como jornais, revistas, folhetos, páginas web, vídeos, etc. Comunicar faz parte do cotidiano de 

todas as pessoas. 

Mas para que essa comunicação seja bem sucedida, é imprescindível que a 

composição do material informativo, uma revista, por exemplo, seja bem definida e atraente. 

Desenhar uma página significa mais do que apenas dispor textos e fotos no papel. Compor 

uma página é construir e estruturar os elementos que irão transmitir uma mensagem. Não 

existem regras compositivas rígidas, mas sim técnicas que podem ser seguidas na hora da 

elaboração do layout5, como as descritas nos livros de Milton Ribeiro – Planejamento Visual 

Gráfico, e de Antônio Celso Collaro – Projeto Gráfico: teoria e prática da diagramação, 

entre outras referências, que foram utilizadas na elaboração deste projeto e citadas neste 

artigo. O êxito surge quando o designer consegue combinar as especificações técnicas com 
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soluções criativas. Clareza, organização e simplicidade são tão importantes para o projeto 

quanto o conteúdo. 
 
A estética não é o mais importante num impresso, porém é a causa do primeiro 
impacto ao leitor; portanto, devemos nos valer de todas as noções teórico-práticas 
para definir o objeto de comunicação visual que se faz presente.  É necessário que o 
projetista gráfico alie o estilo das ilustrações à tipologia a ser utilizada para a obra e 
à valorização desejada (COLLARO, 1987, p.15). 

 

Verificada a importância do projeto editorial e detectada a oportunidade de criar uma 

revista com foco diferenciado, o briefing do projeto definiu a criação de uma revista de moda 

para os estudantes e profissionais das áreas de design e moda, cujo objetivo é apresentar 

informações específicas da profissão, como matérias sobre a carreira de modelos, estilistas e 

fotógrafos, além de processos de costura e modelagem, tendências, referências de produtos e 

editoriais de moda, também apresentando diferenciais quanto à estrutura e diagramação. Na 

análise dos similares existentes nesse segmento de mercado, notou-se que essas informações 

específicas não são encontradas na maioria das revistas, justificando a importância deste 

projeto. 

 

Análise de similares 

Foram selecionadas algumas publicações do setor de moda que possuem maior 

visibilidade entre os consumidores desse segmento, com o objetivo de analisar o conteúdo, a 

capa, a assinatura visual6, as cores, o formato, etc, de forma a reconhecer os elementos 

trabalhados e a linguagem utilizada. Essas publicações foram classificadas como concorrentes 

diretas ou indiretas do projeto de revista apresentado neste artigo.  

As concorrentes diretas são as revistas específicas destinadas ao público consumidor 

e criador de moda, muito utilizadas como referência entre estudantes e profissionais do setor: 

Vogue, Vanity Fair, Harpers Bazaar, Mag, L’Officiel, Lançamentos. 

Como concorrentes indiretas, foram classificadas as revistas que abordam temas 

gerais sobre comportamento e consumo, mas que trazem muitas matérias referentes à moda: 

Joyce Pascowitch, Gloss, Nova, Cláudia, Estilo, Criativa, Marie Claire, Elle. 

Em relação ao conteúdo, o que pode ser verificado é a falta de informações básicas 

para os iniciantes na profissão de moda. Geralmente o foco das matérias são as tendências da 

estação, e o conteúdo informativo sobre a carreira de modelos, fotógrafos, estilistas, ou até 

mesmo sobre algum processo de produção de roupas, por exemplo, é mais difícil de ser 
                                                
6 Uma assinatura visual é um conjunto de elementos gráficos como símbolos, tipografia e cores, que compõe a 
identidade de uma marca. 



 

encontrado. Quando estas informações estão presentes, as matérias são breves ou são 

reportagens especiais. Esta proposta editorial visa preencher essa lacuna verificada propondo 

uma revista de moda com conteúdo diferenciado para o público em formação nesta carreira. 

Na análise gráfico-visual dos similares, foi feito um levantamento das capas das 

publicações citadas anteriormente (Figuras 1 a 14). O que pode ser notado nas capas 

apresentadas é a profusão de chamadas, com tamanhos e fontes diferenciadas, sobre a imagem 

principal, com forte apelo comercial. Este estilo de composição das chamadas é amplamente 

utilizado, tornando-se um padrão nas publicações. Porém, percebe-se que seria um desafio 

interessante propor uma capa em que as chamadas possuam destaque, mas sem sobreposição 

de conteúdo e de imagem. 

Outro ponto analisado foram as assinaturas visuais das revistas. As publicações 

Cláudia, Elle, L’Officiel, Marie Claire, Vogue, Joyce Pascowitch e Harpers Bazaar utilizam 

tipografia com serifa7 em sua assinatura visual. Este estilo tipográfico transmite sofisticação e 

requinte. As demais revistas, Estilo, Criativa, Nova, Lançamentos, Mag, Gloss e Vanity Fair, 

utilizam um estilo tipográfico sem serifa (ou bastão) em sua assinatura visual, com traços 

delicados e estrutura suave. 

A utilização de cores varia de acordo com a publicação e o número da edição. 

Nenhuma das revistas analisadas apresenta o uso de uma mesma cor em todas as edições, 

inclusive a cor da assinatura visual muda de acordo com as cores utilizadas na imagem da 

capa. O formato das publicações também é relativo. De modo geral apresentam proporções de 

200 mm de largura por 270 mm de altura, com alguma variação nessas medidas. Já as revistas 

Gloss, Criativa e Joyce Pascowitch apresentam um formato menor, ganhando destaque em 

relação às demais, pois se diferenciam no ponto-de-venda. O tamanho delas varia entre 170 

mm de largura e 220 mm de altura. 

 

 

                                                
7 Serifas são acabamentos ou terminações situadas nas extremidades das hastes das letras. 

Figura 01 – Revista 
Cláudia Setembro 2007 

Figura 02 – Revista 
Estilo Julho 2007 

Figura 03 – Revista 
Criativa Janeiro 2007 

Figura 04 – Revista Elle 
Setembro 2007 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das capas das publicações selecionadas, foram analisadas também as páginas 

internas de duas revistas, a Vogue (Figuras 15 e 16) e a L’Officiel (Figuras 17 e 18). Ambas 

têm grande importância no segmento e apresentam uma estrutura gráfica diferente entre si. 

Enquanto a Vogue tem um layout com grande número de informações em imagem e texto, 

Figura 09 – Revista 
Lançamentos Abril 2008 

Figura 10 – Revista 
Mag Junho 2007 

Figura 11 – Revista 
Gloss Outubro 2007 

Figura 12 – Revista Joyce 
Pascowitch Janeiro 2008 

Figura 13 – Revista Harpers 
Bazaar Setembro 2007 

Figura 14 – Revista Vanity 
Fair Setembro 2007 

Figura 05 – Revista 
L’Officiel Dezembro 2007 

Figura 06 – Revista 
Marie Claire Abril 2007 

Figura 07 – Revista 
Nova Dezembro 2007 

Figura 08 – Revista 
Vogue Setembro 2006 



 

compondo páginas com excesso de informação visual, a L’Officiel trabalha com menos 

elementos e mais áreas em branco. Nenhuma das formas de composição prejudica a leitura 

das revistas, pois o posicionamento de ambas é bem definido e o público consumidor está 

adaptado às estruturas existentes. Porém, se estes layouts fossem aplicados em novas 

publicações, uma página com menos elementos, dispostos de forma organizada, teria 

vantagens sobre uma página com informações excessivas, pois esta última prejudicaria a 

leitura devido ao fato de ainda não ter uma estrutura reconhecida pelos leitores.    

Para o projeto desenvolvido neste artigo, o objetivo foi ordenar uma quantidade 

razoável de informações com o uso de elementos de apoio, de forma a criar páginas 

organizadas e coerentes com o conjunto da diagramação da revista.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Página 
interna da Revista Vogue 

Fevereiro 2008 

Figura 16 – Página 
interna da Revista Vogue 

Fevereiro 2008 

Figura 17 – Página interna 
da Revista L’Officiel 

Dezembro 2008 

Figura 18 – Página interna 
da Revista L’Officiel 

Dezembro 2008 

 



 

Desenvolvimento do Projeto 

Após a análise das publicações similares, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

para o levantamento de informações sobre design editorial, visando projetar a revista a partir 

de métodos consistentes verificados nessas referências. Cada aspecto do projeto, como 

proporção, tipografia e uso de cores, foi estudado e detalhado separadamente, com a posterior 

união desses elementos no projeto final. 

A revista é composta por 86 páginas com as proporções de 165 mm x 230 mm. Do 

número total de páginas, 15% é destinado à inserção de publicidade e as demais páginas 

divididas nas seguintes seções: Expediente; Editorial; Produtos; Comportamento Feminino; A 

Moda no Mundo; Modelagem e Costura; Tendências da Estação; Editorial de Moda; Estilista; 

Variados; Capa; Fotógrafo; Modelo; Contatos. O nome escolhido para a revista foi Dfashion, 

com relação direta ao Design de Moda (fashion design, em inglês). 

O processo de impressão sugerido é o off-set8, que proporciona boa qualidade nas 

imagens e textos impressos em diversos tipos de papel. Além disso, a quantidade das tiragens 

iniciais da revista pode não ser muito grande, mas o off-set permite a impressão de pequenas 

tiragens. A matéria-prima sugerida para a confecção da publicação é um tipo de papel 

chamado de couché brilho, utilizado nas páginas internas com a gramatura (peso do papel) de 

170g/m³ e na capa em 300g/m³. A capa recebe acabamento em hot stamping9 na assinatura 

visual e na lombada.  

 

Proporções e divisões 

Uma página pode ter qualquer formato e proporção, mas nem todas as páginas 

possuem uma forma que seja interessante, atrativa e agradável de ser manuseada. Para realizar 

divisões que gerem tamanhos e proporções coerentes em uma página, deve-se levar em conta 

questões de produção industrial e também restrições e objetivos pré-determinados no briefing 

do projeto. 

Conforme analisado nas revistas similares foi verificado que formatos diferenciados 

podem atrair a atenção do consumidor para a publicação e em alguns casos reduzir o custo de 

produção influenciando no valor de capa da própria. A intenção deste projeto é apresentar um 

formato diferente para a revista, que pudesse destacá-la no ponto-de-venda, um formato 

                                                
8 Processo de impressão originário da litografia. A impressão ocorre de forma indireta, com uma chapa gravada 
entintada que imprime a imagem em um cilindro de borracha e este a transfere para um suporte (o papel). 
9 Processo de acabamento que consiste em impressão à quente com lâminas de papel metalizado. 



 

menor, mais fácil de ser levado em bolsas e pastas, não ocupando muito espaço e sendo de 

fácil manuseio. 

Baseada nas construções estruturais apresentadas por Ribeiro (2007), a proporção 

encontrada no Retângulo Harmônico, também conhecido como retângulo dinâmico, foi 

utilizada como referência. 

 
[...] sua obtenção é conseguida pelo deslocamento da diagonal do quadrado sobre 
um dos lados, resultando no retângulo raiz de 2. Para se obter um retângulo raiz de 
3, procede-se de maneira idêntica, tomando-se como base o retângulo raiz de 2, e 
assim por diante (RIBEIRO, 2007, p.153). 

 

Bringhurst (2005) afirma que a proporção 1 : √2 é encontrada nas páginas com 

sistema ISO (A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6), utilizadas como padrão de formato de papel no 

mundo inteiro, particularmente na Alemanha desde os anos 1920. A base desse sistema é a 

folha A0, que têm área de 1m².  

Collaro (1987), também defende a construção do retângulo harmônico como sendo o 

retângulo perfeito, que obedece a uma simples projeção a partir de um segmento qualquer. 

Para o projeto editorial apresentado, a folha A4, com dimensões de 210 mm por 297 

mm, foi utilizada como base. Dela, uma diminuição de 67 mm na altura gerou um tamanho 

proporcional, arredondado, de 162,6 mm por 230 mm. A razão entre essas medidas é 1 : √2 

Com a intenção de não trabalhar com valores quebrados, a medida da largura foi 

arredondada para mais, chegando ao valor de 165 mm. A razão entre 165 mm e 230 mm 

passou a ser um pouco menor que a √2 (1,4142), com o valor de 1,3939. Porém, essa 

diferença é mínima e com o arredondamento matemático os dois valores ficam em 1,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19 – Processo de obtenção 
do Retângulo Harmônico 
(RIBEIRO, 2007, p.153). 



 

Bringhurst (2005), afirma que, embora possa haver certo desperdício no corte de uma 

folha A4, tamanho pré-determinado, a página gerada com esse corte se torna muito mais 

orgânica e sensivelmente diferente, suscitando reações e expectativas no leitor, 

independentemente do seu conteúdo. 

Obtido o tamanho das páginas (165 mm por 230 mm), as divisões das margens e 

colunas precisavam ser definidas. As margens são extremamente importantes, pois “amarram” 

os blocos de texto e unem as páginas opostas, além de emoldurarem a composição. Para obter 

essas delimitações, outro método de divisões, descrito por Ribeiro (2007), foi utilizado. É um 

método de decomposição que consiste em subdividir a superfície da forma retangular 

utilizando diagonais e perpendiculares, obtendo pontos de intersecção, inclusive encontrando 

o “ponto de ouro” da seção áurea, outro método de obtenção de uma proporção de página 

perfeita. A proporção exata da seção áurea não foi trabalhada, por isso, não será extensamente 

descrita, mas as divisões lógicas que a seção áurea gera dentro das páginas foram utilizadas.  

Através desse traçado de linhas diagonais e perpendiculares com divisões 

consecutivas e adaptações, foram obtidas as margens, sendo que a margem superior e a 

margem lateral esquerda nas páginas ímpares e lateral direita nas páginas pares são maiores 

que as outras duas restantes. “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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20 – Divisões lógicas e obtenção das margens 



 

Para uma melhor composição das páginas, foram definidas duas colunas com 

espaçamento de 5 mm entre elas. A largura total da área útil foi divida em dois, diminuindo-se 

o espaço de 5 mm entre as colunas, obtendo-se o tamanho de cada coluna com 63,97 mm.  

Após a definição dessas construções, diversos esboços foram elaborados, levando em 

conta os aspectos já decididos, como a estrutura, mas com a liberdade de compor alguns 

elementos de forma aleatória, já que a sensibilidade e a intuição na hora da criação de cada 

página são fatores muito importantes. No livro Layout: o design da página impressa, Hurlburt 

expõe a seguinte ideia: 

 
[...] o leitor talvez acredite que o design é um processo lógico, que basta seguir 
diversas etapas para alcançar um bom resultado final. Nada mais distante da 
verdade. O hábil designer está submetido a um processo contínuo: a intuição, a 
sensibilidade, o senso da forma, larga experiência são fatores conjugados num único 
ato. Mas é preciso lembrar que isso não exclui a importância da tentativa e do erro, 
na busca de uma solução (HURLBURT, 1986, p.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21 – Esboços / 
Elaboração de ideias para o 
layout das páginas 



 

A valorização das imagens 

Norval Baitello Junior, no parágrafo inicial da apresentação que faz para o livro A 

cor como informação, de Guimarães (2002), observa que o avanço do espaço das imagens 

sobre o espaço das palavras é cada vez maior em relação a décadas passadas. As imagens, 

vistas como elementos comunicativos, estão sendo tratadas com a mesma importância das 

palavras. 

O projeto editorial apresentado nesse artigo busca uma composição que gere 

estímulos e que atraia pelos diferenciais. Para tanto, a valorização das imagens e de elementos 

gráficos de apoio passa a ser indispensável. 

Foi dada atenção especial à capa (figura 22), na qual foi trabalhado um layout sem 

excesso de informação, dando destaque para a assinatura visual. As chamadas aparecem 

agrupadas, separadas por barras na frente de cada manchete, com letras em caixa alta 

(maiúsculas) e com a matéria principal em destaque, em tamanho maior. Dessa forma, a 

imagem também ganha destaque, as informações não se sobrepõe na página e uma nova 

composição é apresentada para o consumidor / leitor, refletindo o conceito editorial 

diferenciado deste projeto gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 22 – Projeto Editorial / Capa Revista Dfashion 



 

Por ter uma temática de moda, a revista contém inúmeras imagens, dispostas de 

formas distintas. Em algumas páginas encontramos fotografias alinhadas pelas colunas, em 

outras, parecem estar jogadas na página, mas ao mesmo tempo se unem através de fios e 

elementos gráficos. As imagens extravasam os limites das margens, dominam as páginas, 

enriquecem a composição e geram um contraste de efeitos visuais. 

Em seções especiais, como na matéria de capa (figuras 29 e 30), as imagens são 

acrescidas de um novo diferencial. Sobre a fotografia principal abre-se uma janela com um 

recorte de outra imagem que compõe o editorial de moda. Ao mesmo tempo em que a 

fotografia do fundo não perde a visibilidade e identificação, uma nova imagem surge na 

janela, sendo as duas visualizadas por completo, em um ritmo dinâmico e único. 

 
Um projeto gráfico eficiente é baseado no equilíbrio entre contraste e coerência. 
Seus projetos precisam ser dinâmicos para manter o interesse do leitor, mas 
coerentes o suficiente para que seu anúncio ou publicação possua uma identidade 
bem definida (PARKER, 2003, p.15). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Projeto Editorial / Expediente Figura 23 – Projeto Editorial / Índice 

Figura 25 – Projeto Editorial / Editorial Figura 26 – Projeto Editorial / Produtos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Projeto Editorial / Modelagem e Costura Figura 28 – Projeto Editorial / Editorial de Moda 

Figura 29 – Projeto Editorial / Matéria de Capa Figura 30 – Projeto Editorial / Matéria de Capa 

Figura 31 – Projeto Editorial / Fotógrafo Figura 32 – Projeto Editorial / Modelo 



 

Na seção Produtos (figura 26), em que as fotos aparecem em destaque, com o 

objetivo de comunicar as tendências e as marcas dos produtos, as imagens estão soltas, 

dispostas aleatoriamente, mas ligadas pelos fios e pelos números de identificação que fazem 

parte da legenda. O layout não parece disperso, mas sim conciso e bem definido. Isso se deve 

principalmente ao fato da utilização dos elementos gráficos de apoio. 

Círculos vermelhos em profusão aparecem em todas as páginas. Sobre as fotografias, 

a composição dos círculos aparece em branco, com transparências. Esses elementos integram 

as páginas, identificam a publicação, sem atrapalhar a leitura ou tirar o foco das imagens. A 

forma circular foi escolhida por quebrar a possível monotonia que elementos retos poderiam 

causar se fossem utilizados isoladamente. Mas diversos fios, de espessuras diferentes, 

aparecem nas páginas, sobre as imagens, unindo assuntos e marcando as seções. Esses 

elementos são tão importantes quanto a presença dos círculos na diagramação. 

 

Elementos Tipográficos 

As tipografias utilizadas no projeto editorial apresentado foram a Baskerville para a 

composição da assinatura visual da revista, e a Century Schoolbook para os títulos e o corpo 

de texto. A tipografia da assinatura visual (figura 33) sofreu alterações em sua forma para que 

houvesse uma personalização da marca, mas ainda assim, é coerente apresentar informações 

sobre o tipo original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As serifas de ambos os tipos auxiliam na leitura, pois criam uma linha de 

continuidade entre as palavras da frase. São boas para serem utilizadas em textos corridos de 

materiais impressos, mas também possuem comportamento adequado em títulos e palavras 

com corpo (tamanho) maior.  

Dentre os tipos serifados encontramos classificações distintas, pois há diversas 

tipografias com desenhos diferenciados, geralmente devido a tendências de estilo dentro de 

Figura 33 – Assinatura Visual aplicada 



 

um período histórico. As duas fontes tipográficas utilizadas neste projeto possuem essa 

diferenciação de desenho, porém com diversos elementos semelhantes entre si, podendo ter a 

mesma classificação.  

Lupton (2006) define essas tipografias como Serifadas Transicionais, possuindo 

serifas mais afiadas e um eixo10 mais vertical. Baseado em uma classificação histórica, 

comparativa com movimentos artísticos, Bringhurst (2005) as define como letras 

Neoclássicas, com formas belas e calmas, mas indiferentes aos aspectos orgânicos, ou seja, 

são fontes racionalistas. 

Em relação aos alinhamentos11, foram utilizados no projeto de formas distintas. Para 

o corpo de texto, a escolha foi pelo Alinhamento Justificado, com margens direita e esquerda 

regulares. Lupton (2006) incentiva o uso do texto justificado para jornais e revistas, pois esse 

alinhamento produz uma forma limpa na página, bem definida. O que deve ser evitado são os 

espaços vazios, os buracos que podem ocorrer quando o texto justificado for forçado a caber 

em colunas estreitas. É importante que o tamanho das colunas seja proporcional ao corpo do 

tipo. 

Algumas frases em destaque e chamadas internas tiveram alinhamentos à esquerda 

ou à direita. Lupton (2006) afirma que estes são bons alinhamentos quando a intenção é 

respeitar o fluxo orgânico da linguagem e evitar espacejamentos irregulares. 

Os parágrafos foram definidos no corpo de texto através da utilização do recuo e da 

quebra de linha. O início de cada novo parágrafo possui um recuo de 5 mm e o seu final com 

uma quebra de linha. A utilização desse tipo de definição de parágrafos é bastante utilizado, 

sendo facilmente reconhecido e identificado no fluxo de leitura. 

Bringhurst (2005) valoriza muito a entrelinha, unidade de medida que define a 

distância entre uma linha de base até a outra. Uma entrelinha de 100% é do exato tamanho do 

tipo. Ou seja, se a fonte estiver com corpo 12 pontos (unidade de medida - pt), a entrelinha 

padrão estará com 12 pontos. Geralmente aconselha-se a utilização de entrelinhas maiores em 

textos mais extensos, para facilitar a leitura. No projeto apresentado, o corpo de texto possui 

entrelinha de 120%, em um tamanho de fonte com 9,5 pontos, fazendo com que o fluxo de 

leitura seja mais confortável e não cansativo. Como o tipo utilizado é serifado, a entrelinha 

não necessitou ser maior do que 120%, já que as serifas auxiliam na leitura. Uma fonte sem 

serifa exigiria uma entrelinha maior.  

 

                                                
10 Eixo é o centro, ponto principal da fonte, pelo qual o corpo pode executar um movimento de rotação. 
11 Lupton (2006) define alinhamento como o arranjo das colunas de texto com bordas duras ou suaves. 



 

Os títulos foram trabalhados de forma diferenciada, com o objetivo de criar 

dinamismo e apresentar uma proposta original na diagramação das páginas. O tamanho dos 

tipos varia, mesmo dentro das próprias palavras da frase que compõe o título. O alinhamento 

geralmente é à direita, mas também há variações, com determinadas palavras do título sendo 

deslocadas. Mas o principal diferencial foi a utilização de uma entrelinha negativa, que uniu 

as palavras, fazendo as mesmas se tocar, criando o dinamismo e inovação desejados no 

projeto. 

 

A cor, o vermelho 

Sendo o vermelho utilizado como cor principal no projeto editorial da revista 

apresentada neste artigo, segue uma análise das propriedades físicas, culturais e conceituais 

dessa cor, justificando a escolha da mesma. 

O vermelho apresenta-se como uma cor cheia de significados opostos. Muitos 

autores que estudam as propriedades das cores apresentam definições para o vermelho. Para 

Pedrosa (1989) o vermelho é a cor que possui o mais elevado grau de cromaticidade e é a 

mais saturada das cores, fazendo com que seja mais visível que as demais, sendo também a 

única cor que não pode ser clareada ou escurecida sem perder suas características essenciais. 

Guimarães (2002), no livro A cor como informação, dedica um capítulo à análise 

dessa cor, utilizando-a como base comparativa entre as outras cores. O autor propõe hipóteses 

para explicar fisicamente a atuação do vermelho no olho humano. Segundo ele, o ponto de 

convergência dos raios vermelhos estaria atrás da retina, formando uma imagem mais forte, 

em oposição ao azul, por exemplo, que teria seu ponto de convergência um pouco à frente da 

retina. 

 
[...] o vermelho, na física da luz, corresponde a um comprimento de onda de, 
aproximadamente, 630 a 760 milimícrons (mµ); esse dado, somado a outros da 
fisiologia do olho humano, revela que o vermelho está no limite entre a cor visível, 
derivando daí parte da agressividade que é característica dessa cor. É uma 
agressividade de caráter hipolingual, ou seja, dos códigos primários, biofísicos, que 
somada à identificação da cor como elemento mitológico fogo, como cor da 
proibição, do não poder tocar (porque queima), e com a cor do sangue, da violência, 
faz com que o vermelho também seja construído por sistemas de códigos 
hiperlinguais, ou seja, de códigos terciários, os códigos da cultura, o que o joga para 
a segunda realidade (GUIMARÃES, 2002, p.114). 

 

Nessa segunda realidade, regida pelos códigos culturais e históricos, vemos a força 

das contradições nessa cor. O vermelho é a cor do fogo, da chama que queima, mas que 

também aquece. É a cor do amor divino, do sangue de Cristo, mas é o oposto quando significa 



 

a cor do pecado e da luxúria, do vinho do deus pagão Baco, da paixão carnal, da sedução e 

dos prostíbulos. Compõe diversos símbolos da medicina, como a Cruz Vermelha 

Internacional e a fita vermelha da luta contra a AIDS. Porém também é a cor do sangue, do 

crime e da violência. É a cor de Marte, do planeta e do deus da guerra. Também representa 

revoluções e partidos Comunistas e Socialistas. O vermelho é muito utilizado como cor 

sinalizadora, pois chama a atenção e serve de alerta, como no sinal de “pare” do semáforo, nas 

tarjas de remédios controlados, nas funções especiais de controles remotos, no cartão de 

expulsão em jogos de futebol. 

Com tantos extremos, o vermelho também é a cor que mais representa o glamour, o 

requinte e a sofisticação. Um tapete vermelho e um manto real possuem a cor vermelha, o que 

impõe status e indica poder. É uma cor estimulante que transmite energia e direciona o olhar. 

Guimarães (2002) ainda apresenta uma análise das capas da Revista Veja, em um 

período de 30 anos de publicações. A conclusão a que o autor chegou, foi que uma grande 

quantidade dessas capas utilizou a cor vermelha para reforçar a informação a ser passada, com 

a cor expressando informações visuais e muitas vezes se impondo na composição. “A cor, 

quando ocupa o espaço destacado e adequado, adquire uma simbologia e pode ser utilizada a 

favor da informação e da comunicação” (GUIMARÃES, 2002, p.134).  

Por toda essa força e relevância de significado, a cor vermelha foi escolhida como 

cor principal do projeto editorial. A moda trata de assuntos fortes, significativos, 

contraditórios. Usa o cotidiano como inspiração, trabalha com o glamour e com o requinte. O 

vermelho atua como a cor mais representativa para passar esses conceitos desejados, além de 

personalizar a revista, fazendo com que a mesma tenha grande destaque visual. 

 

Considerações Finais 

Considerando os requisitos contidos no briefing, que definia a criação de uma revista 

de moda diferenciada em relação ao conteúdo e à forma, destinada aos estudantes e 

profissionais das áreas de design e moda, a conclusão a que se pode chegar é a de que o 

projeto teve um resultado final positivo e condizente com as especificações. 

A possibilidade de inserção deste projeto no mercado só poderá ser comprovada após 

uma análise de custos de produção e comercialização da revista, para verificar a viabilidade 

econômica da mesma. No momento, o impacto não pode ser mensurado por se tratar de um 

projeto acadêmico que não foi colocado no mercado e exposto ao público consumidor. Fica 

em aberto, portanto, o contato do autor e orientador deste projeto, para que outros 



 

profissionais e editoras, que identificarem um potencial de sucesso na revista apresentada, 

possam fazer suas considerações e propostas. 

Para efeito de montagem de uma edição piloto, as fotografias utilizadas na 

diagramação do projeto foram extraídas de publicações impressas e eletrônicas e as fontes 

estão referenciadas no corpo do projeto editorial. As fotografias de capa, expediente, editorial, 

editorial de moda e matéria de capa foram gentilmente cedidas pela agência de comunicação 

Estado E mediante autorização do departamento de marketing da marca Dumond, do grupo 

Paquetá. Essas imagens integravam campanhas publicitárias da marca.  

Devido a este artigo ser publicado com as imagens em tons de cinza e a riqueza do 

projeto consistir em boa parte na utilização do vermelho e na força visual das imagens, um 

endereço virtual para a visualização das páginas da revista em cores foi criado. O mesmo 

pode ser acessado em: http://dfashion.wordpress.com . 

Com este trabalho, o maior aprendizado obtido foi a constatação de que projetos 

editoriais devem ser estruturados com muito estudo, atenção, tentativas e criatividade. A 

tarefa de compor os elementos nas páginas é uma função primordial para o designer que atua 

com projetos editoriais. Não basta apenas jogar elementos na página, é preciso ter 

conhecimento de métodos que auxiliem na construção de projetos editoriais e uma boa dose 

de senso estético. 
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