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O jornalismo impresso está em crise, ao enfrentar a concorrência de todas as telas de nosso 
dia-a-dia. O designer polonês Jacek Utko tem uma receita que ajuda a resolver o problema. 

Jacek Utko é um designer polonês que, com suas criações, conseguiu elevar a tiragem de 
muitos jornais (em alguns casos, em 100%). Para ele, a capa de um jornal funciona como um 
poster. Como inspiração para seu trabalho, cita o Cirque du Soleil. 

O jornal tem de ser gratuito, local, focar em nichos… São muitas ideias levantadas para salvar 
o jornalismo impresso. Ele argumenta que o design é utilizado apenas como um dos fatores 
para melhorar as publicações. Entretanto, o design deveriar ser o ponto de partida para esse 
processo. 

Segundo Utko, uma música tem ritmo, altos e baixos. O design tem de seguir pelo mesmo 
caminho, ser tratado como uma composição. “O design pode mudar tudo, uma empresa por 
inteiro. Até pode mudar você. E quem é o responsável? 

Os designers, dê poder a esses profissionais”, explica, rindo. “Você pode viver num país pobre, 
trabalhar numa empresa pequena. Pode trabalhar sem verba, equipe necessária, mas ainda 
assim pode elevar seu trabalho ao nível mais alto. Para isso, você precisa de visão inspirada e 
determinação. Ser bom no que faz não é o suficiente”, completa. 

Assista o vídeo da apresentação que ele fez na TED, em inglês: Talks Jacek Utko: Can design 
save the newspaper?. 

Acho simpática a visão de Utko e concordo com muitos pontos. Todavia, acredito que o design 
tem um papel importante na concepção de vários produtos, mas não deve ser a maior 
preocupação.  

Na verdade, muitos fatores devem ser observados, tanto externos (design, texto instigante) 
quanto internos (gestão eficiente de custos, preços competitivos, desenvolvimento de projetos 
adequados, equipe talentosa etc.). 

Um conjunto de ações, geralmente, sempre é o mais apropriado. Do contrário, não estamos 
pensando o trabalho como um todo, mas sim correndo atrás de certezas que garantam 
soluções rápidas e definitivas. O que não há.  
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