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Os desafios da mídia jornal e as perspectivas para o segmento foram discutidos na semana 
passada no Seminário Internacional de Jornais, em São Paulo.  O evento foi promovido pela 
INMA, associação internacional de marketing de jornais, entidade existente há 80 anos, que 
atualmente conta com 4,5 mil membros  provenientes de todos os continentes. “O objetivo da 
associação é antecipar tendências e inspirar mudanças. O Brasil tem as suas peculiaridades 
com o meio jornal. Hoje, a plataforma está em segunda posição em investimentos 
publicitários”, disse Marcelo Benez, diretor de publicidade da Folha de S.Paulo, e vp da INMA 
América Latina.  
 
Para Benez a tecnologia não pode ser considerada “inimiga” da mídia impressa. Segundo o 
executivo, basta que o mercado saiba criar a integração entre as duas plataformas. “O 
impresso e o digital fazem parte de uma única estratégia. Transformar, porém, as novas 
tecnologias em rentabilidade para o nosso negócio é um dos desafios que deveremos superar 
daqui para frente”, falou o executivo. 
 
Segundo dados do primeiro semestre do Ibope Monitor, o meio jornal recebeu R$ 7,492 
bilhões em investimentos. Já nos primeiros seis meses de 2009 o meio contabilizou a receita 
de R$ 6,314 bilhões. 
 
Apesar dos números crescentes, um prognóstico nada animador para a indústria dos jornais foi 
destacado por Earl J. Wilkinson, diretor executivo da INMA. 
 
Ao citar estudo do pesquisador australiano Ross Dawson, Wilkinson disse que entre os anos de 
2017 e 2039 grandes jornais vão deixar de existir na Europa e Estados Unidos. “Não acredito 
nesta teoria. Ainda assim, de acordo com essa pesquisa, há a perspectiva de que o Brasil 
continue a imprimir jornais até 2027”, afirmou. 
 
Para o executivo, a relevância é um dos fatores mais importantes para a continuidade do meio 
jornal. Da mesma forma, explorar na web segmentos de nicho como uma maneira de gerar 
receita pela venda de conteúdo é, conforme Wilkinson, uma estratégia interessante para a 
plataforma. “Há inúmeras formas de pay wall. Esta é apenas uma delas. No futuro, a terceira 
geração tablets também será uma tecnologia importante e que os jornais deverão estar 
atentos para isso. Agora, com os da primeira geração, existe uma boa oportunidade de 
aprendizado com a tecnologia. Vocês devem estar preparados para uma verdadeira 
proliferação de smartphones e tablets”, enfatizou. 
 
Segundo ele, 95% da receita dos jornais vêm da mídia impressa. Ainda assim, Wilkinson 
chamou a atenção para a quebra de paradigmas e mudança de culturas. “Há a necessidade de 
que os jornais se transformem em empresas multimídia. Vocês alocam recursos onde estão 
hoje ou onde estarão daqui a seis anos, por exemplo? Essa é uma grande questão que exige 
reflexão”, falou o diretor executivo da INMA. 
 
Nesse sentido, Laura Langdon, vp de marketing do New York Times, revelou as iniciativas do 
maior jornal dos EUA para difundir ainda mais o veículo. De acordo com a executiva, uma das 
estratégias do New York Times é expandir a marca do jornal para novos mercados. “Temos 
agora, inclusive, um clube de filmes que leva o nosso nome. Estamos tentando explorar as 
oportunidades. Há muito mais do que simplesmente o jornal em si”, disse Laura. 
 
Estar onde o leitor está é, segundo a vp de marketing do New York Times, uma necessidade 
dos jornais atualmente. Conforme a executiva, o veículo está fazendo todo o possível para 
manter o jornalismo principal produto – vivo e forte.  
 
Desta forma, diante da crescente proliferação de novas mídias como é o caso do iPad e, 
recentemente, dos tablets, Laura  também falou sobre o Times Reader 2.0, aplicativo que 
oferece aos leitores uma nova maneira de ler o jornal na web. “Ao fazer o download é possível 
ter acesso gratuitamente, por duas semanas, ao nosso conteúdo. Nós acreditamos num 



modelo flexível de pay wall. Por um lado, é uma excelente maneira de manter a sua marca e o 
seu produto ainda mais fortes”, concluiu Laura. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 29 nov. 2010, p. 41.  


