
"Jornal é jornal em qualquer mídia" 
Marcos Bonfim 
 
A INMA realizou seminário de jornais em São Paulo; a recomendação é sair do discurso e ir 
para a prática atrás de inovações. 
 
Nada mais repetitivo na indústria de jornais do que perguntar se o papel irá continuar vivo ou 
não. Para além disso, a questão é como se sobressair nos diversos canais existentes e ter uma 
marca forte. Para Earl J. Wilkinson, diretor executivo e ceo da INMA (International Newsmedia 
Marketing Association) – associação internacional que reúne empresas de mídia –, o mercado 
precisa atuar de forma mais inteligente. O jornal hoje é internet, mobile e tablet, afirma. 
  
Segundo o executivo, recentemente, em uma pesquisa australiana, foi perguntado aos leitores 
que estavam consultando sites jornalísticos o que eles estavam fazendo e a resposta era: 
“estou lendo jornal”. Wilkinson afirmou que esse é um dado importante para mostrar como os 
leitores enxergam os jornais na web. O executivo participou do INMA Seminário Internacional 
de Jornais, que aconteceu na última semana, em São Paulo. 
  
Um dos problemas é como atrair anunciantes para este novo mercado. “Nós temos que ser 
loucos por dados estatísticos, saber o comportamento dos consumidores, fazer integração de 
produtos e venda cruzada e entregar rapidamente os produtos desenvolvidos”, disse. Para ele, 
o mercado precisa de um alicerce para começar a implementar transformações, algumas delas 
já em curso pelo mundo. “Mudança cultural é o caminho para gerar receita multimídia”. 
  
Wilkinson acrescentou que é necessário sair do discurso e ir para a prática, em busca de novos 
modelos e inovações, além de repensar o que se está fazendo na área de marketing. Outra 
indagação do ceo da INMA é se o meio conseguirá atrair a geração Y, que não reserva muita 
confiança às ferramentas tradicionais, tem muitas possibilidades de escolha de mídias e uma 
preferência crescente por conteúdos curtos. Para o executivo da INMA, uns dos pontos cruciais 
para as tensões da indústria é que existem muitas pessoas da área impressa no digital. E 
poucas do digital tocando o impresso. “Os jornais passam tempo ouvindo o mercado e os 
clientes, porém não procuram os seus diferenciais competitivos”, afirmou.     
 
Como exemplos do que está acontecendo pelo mundo, ele citou a ideia de “Digital primeiro”. 
Isto é, primeiro a notícia sai em celular, depois internet, tablet e, por último, no impresso. 
“Isso é o futuro”, projetou. Entre os exemplos, alguns assustadores, como demissões de toda 
a redação, para ser contratada posteriormente no modelo de 50/50 – metade impresso, outra 
parte digital, no sistema adotado pelo norueguês Fredriksstad Blad. Hoje o jornal conta com 
20% da receita digital, mesmo percentual do impresso, identificou as oportunidades para 
crescimento e passou por processo de transformação. Ou o londrino Evening Standard, que 
saltou de 200 mil acessos, quando pago, para 700 mil, ao abrir o modelo e deve registrar 
rentabilidade no próximo ano. 
  
O periódico britânico The Independent lançou o “i”, um modelo compacto, no ano passado, a 
20 pences de libra e vende 200 mil exemplares por dia, número acima do modelo tradicional – 
que tem registrado queda nas vendas. O exemplo mais inusitado apresentado pelo executivo 
provém do The New Paper, de Singapura, que comprou um bar onde, além dos produtos 
tradicionais, comercializa jornais e busca conquistar assinaturas entre os jovens 
frequentadores.  
 
Há também diversos casos de desenvolvimento de ações colaborativas, com a participação de 
leitores e moradores da região (sem custos para a empresa). Como expressou Anette Novak, 
editora-chefe do Norran, jornal do norte da Suécia, que empreende, desde 2009, um modelo 
de criação conjunta com a comunidade. “Queríamos conectar pessoas, ideias e, juntos, 
conectar a nossa região”, completou. 
  
Para Wilkinson, entre os próximos 7 e 10 anos o impresso continuará dominando a indústria. 
Depois disso, o futuro é incerto. Ele recomendou ao mercado acompanhar os trabalhos 
desenvolvidos pelos jornais europeus e criticou o modo adotado pelos pares dos Estados A ut
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