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No último dia 27 de março, mais de 

100 profissionais de comunicação 

estiveram reunidos no auditório da 

ESPM, em São Paulo, para assistir a 

apresentação de Clinton Cargill,  um 

dos mais renomados diretores de 

fotografia do mundo, e  atual 
presidente da Society of 
Publications Designers (SPD) de 

Nova York, 

 Clinton apresentou os trabalhos e 

critérios de escolha das melhores 

capas eleitas pela instituição 

americana – referência mundial pelo 

incentivo à excelência artística 

– além de fornecer valiosas dicas aos 

designers que atuam no segmento 

de revista. 

DESIGN DAY CELEBRA HARMONIA ENTRE IMAGEM E 

TEXTO JORNALÍSTICO 

CLINTON CARGILL, ENALTECE CRIATIVIDADE E 

VERSATILIDADE DAS REVISTAS EM MULTIPLATAFORMAS 

Cargill destacou, entre outros 

pontos, a sinergia necessária entre a 

imagem e o texto para se atingir o 

impacto desejado no leitor. “É muito 

interessante quando o tema da 

matéria está intrínseco na foto e faz 

uma afirmação ao mundo”. Ele 

também frisou a necessidade das 

revistas “conversarem” com outras 

plataformas. É importante manter 
um padrão visual e adaptar a 

estética do impresso no online.  

CLINTON CARGILL

"Precisamos sempre

fazer tudo de maneira

especial e temos que

achar o nosso próprio

jeito de fazer isso. Nós

temos que quebrar as

regras”. 



A revista ELLE foi eleita pelo júri como 

ganhadora da melhor capa do ano de 2017 

com a edição de dezembro passado. A 

publicação trouxe cinco capas icônicas 

que retrataram clássicos da arte mundial 
pelo ponto de vista de cinco personagens 

centrais da cultura brasileira - Caetano 

Veloso, Sonia Braga, Zé Celso, Lea T e o 

casal Taís Araújo e Lázaro Ramos. Com 

essa conquista, o diretor de arte da 

publicação, Luciano Schmitz, é o 

convidado da ANER  para acompanhar a 

cerimônia de premiação da Society of 
Publication Designers (SPD), um dos 

eventos mais importantes do design 

editorial do mundo, que acontece em 

maio deste ano em Nova York.  

A MELHOR CAPA DO ANO: A ESCOLHA DO JURI 

REVISTA ELLE É A MELHOR DE 2017 

Na foto: Thomaz Souto Correa - Presidente do Conselho Editorial da 

Editora Abril , Luciano Schmitz, Diretor de Arte da Revista Elle, Susana 

Barbosa - Diretora de Redação da Revista Elle  e Fábio Petrossi Gallo - 

Presidente da ANER.
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PREMIAÇÃO DA MELHOR CAPA - VOTO POPULAR

PRIMEIRO LUGAR NA

CATEGORIA VOTO

POPULAR 

TERCEIRO LUGAR NA

CATEGORIA VOTO

POPULAR 

SEGUNDO LUGAR NA 

CATEGORIA VOTO 

POPULAR

.  
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A ANER realiza, desde 2009, o Concurso de Melhor Capa do ano. O objetivo é valorizar o 

trabalho dos editores de arte  envolvidos na elaboração das capas das revistas publicadas 

pelas editoras brasileiras. 

Com recorde de inscrições (80) das mais variadas editoras, a comissão de juri  selecionou 16 

capas que seguiram para o voto popular pela internet. 
O público escolheu os  trabalhos das revistas Rolling Stone (3º lugar);  Cosmopolitan (2º) e a 

Revista Quadro Rodas, que ficou com o primeiro lugar, com a capa de agosto, edição 

comemorativa de 57 anos da revista. 



ANER LANÇA REVISTA DE DESIGN  

.  
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No final do evento Design Day, a ANER lançou a "Em Revista" - edição especial 
dedicada ao design. 
A publicação reúne  diretores de arte, ilustradores  e  outros profissionais que 
revolucionam o design das revistas no mundo.  

AS  REVISTAS  ESTÃO
DISPONÍVEIS  NA  ANER  

ENTRE  EM  CONTATO :   

( 1 1 )  3030 -9395

Quer uma 
edição da 
revista?



CAMPANHA CONTRA FAKE NEWS 

Quer compartilhar a campanha? 

Envie sua solicitação para dados@aner.org.br 

.  
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Avaliar a credibilidade e a fonte de uma notícia antes de repassá-la não é um 
hábito comum. As chamadas fake news (notícias falsas) são compartilhadas 
diariamente em diferentes meios de comunicação e ganharam ainda mais 
espaço com a expansão das mídias sociais. 

Com essa preocupação, a Associação Nacional de Editores de Revistas (ANER) 
lançou em 23 de janeiro a campanha nacional 'Revistas. Eu acredito!'. "Nossa ideia 
é mostrar a importância de se informar por meio de uma mídia consagrada, que 
investiga e que vai até a fonte, com um jornalismo sério", diz Maria Célia Furtado, 
diretora executiva da ANER, sobre a credibilidade do meio. 

Uma pesquisa da Kantar IBOPE Media mostra que jovens estão preocupados em 
receber uma informação correta e que 72% dos brasileiros acreditam mais nas 
notícias lidas em revistas. 

Apesar dos números, o compartilhamento de notícias falsas já se tornou comum 
e pode causar grandes danos. Em ano de eleição no Brasil, esta preocupação é 
ainda maior, a julgar pelas fake news que fortaleceram Donald Trump na época 
das eleições presidenciais americanas. 

A CAMPANHA: 

A campanha foi veiculada nas principais revistas de circulação do mercado. A 
ANER recebeu dezenas de solicitações para veiculação da campanha em revistas 
customizadas e de não associados. A ANER realizou ainda uma parceria com a 
Elemídia com a veiculação da campanha em mais de 700 pontos na cidade com 
impacto de mais de 15 milhões de views. 



MAIS BENEFÍCIOS PARA OS ASSOCIADOS ANER

As editoras associadas e as editoras que vierem a se associar com 

circulação de até 25.000 exemplares terão desconto de 20% no valor 
da contribuição mensal do IVC. 

Os Associados do IVC terão que solicitar formalmente o desconto da 

contribuição mensal, ou seja, o desconto não será automático.  

A circulação de até 25.000 exemplares é referente ao total da 

circulação da editora, ou seja, o desconto não é aplicado 

individualmente para a publicação. 

Os novos Associados terão que passar pelo processo de auditoria 

prévia. 
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MAIS INFORMAÇÕES: 
(11) 3030-9395 

aner@aner.org.br 
 


