
República Checa terá jornalismo em cibercafé 
 
Diversos cafés programados para abrir no próximo mês na República Checa planejam oferecer 
mais do que a lista habitual de serviços de café. Enquanto sorvem suas bebidas, os visitantes 
também poderão navegar na internet, obter ajuda para montar perfis de rede social ou mesmo 
conversar com os repórteres que trabalham ao lado na produção de seus jornais locais, 
escreve Eric Pfanner, do New York Times.  
 
O misto de café e redação faz parte de uma nova incursão no chamado jornalismo hiperlocal, 
que visa reconectar os jornais com os leitores e anunciantes colocando ênfase nos interesses 
locais, próprios de um bairro: pense em horários de coleta de lixo, não em diplomacia do 
grupo dos sete países mais industrializados.  
 
Disseminação  
 
As publicações hiperlocais têm pipocado pela Europa e a América do Norte no momento em 
que os jornais buscam uma fórmula de sobrevivência. Mas o plano checo, o projeto do PPF 
Group, um grupo de investimento, vai mais longe, e por um caminho pouco comum, no seu 
objetivo de envolver os jornalistas nas comunidades que cobrem.  
 
"Não há opção de fechar a porta entre os cafés e as redações adjacentes, disse Roman Gallo, 
diretor de estratégias de mídia do grupo PPF, ao New York Times. "É uma experiência para o 
leitor ter contato com o editor e dizer para ele o que deseja.  
 
"A posição do jornalista não é só observar e escrever algo no jornal ou na internet, mas 
também ajudar as pessoas a terem as ferramentas para produzir algo nas suas comunidades", 
disse Gallo.  
 
A imprensa livre é um avanço relativamente recente na Republica Checa, mas não está imune 
aos problemas que o setor jornalístico tem enfrentado nos mercados mais desenvolvidos. 
Dúzias de jornais foram fechados nos últimos meses à medida que a crise econômica se 
intensificava.  
 
Mas o PPF, um grupo com sede em Amsterdã com participações no setor bancários, de seguros 
e de mídia na Europa Central e no Leste Europeu, vê uma oportunidade na turbulência. 
"Enquanto todos os jornais estão fechando as portas, estamos expandindo", disse Gallo.  
 
O grupo PPF está começando por baixo, com investimento inferior a 10 milhões, ou US$ 13,4 
milhões, no projeto por agora, disse Gallo. O grupo planeja começar a publicar sete jornais 
semanais e perto de 30 websites que atendem quatro regiões distintas do país no próximo 
mês, junto a quatro cidade nas quais os novos cafés estão situados: Olomouc, Usti, Teplice e 
Kromeriz. Os cafés, os websites e os jornais vão operar sob o nome Nase Adresa, ou "nosso 
endereço", com os nomes das comunidades locais incluídas para as publicações.  
 
Expansão  
 
Se os websites e os jornais tiverem êxito, disse Gallo, a intenção é adicionar vários cafés 
similares pela Republica Checa - e talvez em outros países da Europa Central e do Leste 
Europeu.  
 
Gallo, que saiu da Vltava-Labe-Press - uma editora de propriedade alemã de jornais locais 
checos- para entrar no grupo PPF, tem confiança de que o projeto pode ter sucesso porque 
começa do zero. Enquanto algumas editoras estabelecidas correm para cobrir suas folhas de 
pagamento, o PPF planeja manter os custos baixos; a maioria dos 90 ou mais membros da 
equipe que contratou até agora tem menos de 30 anos, disse Gallo.  
 
O novo empreendimento enfrentará a concorrência do Vltava-Labe-Press, que publica dúzias 
de jornais locais na Republica Checa. Pode também enfrentar o ceticismo dos analistas, alguns 
dos quais questionam a capacidade das publicações hiperlocais de atrair publicidade, apesar da 



aparente popularidade delas junto aos leitores. Enquanto os profissionais de marketing 
avaliam a capacidade para identificar leitores por geografia, isso fragmenta o público exposto à 
publicidade.  
 
Mas para o seu projeto de jornalismo checo o grupo PPF tem uma sócia que sabe uma coisa ou 
duas sobre ganhar dinheiro na internet, mas cujo relacionamento com muitas organizações na 
atividade jornalística parece cada vez mais tenso: o Google.  
 
A empresa de internet não investiu diretamente no empreendimento, mas está oferecendo sua 
equipe local para ajudar a ensinar aos jornalistas do PPF como usar ferramentas como o 
Google Maps, Google Translate e o portal de vídeos YouTube.  
 
O treinamento será conduzido numa redação central em Praga, onde os jornalistas também 
fornecerão artigos para os jornais locais.  
 
"Nem sempre há um entendimento profundo de tecnologia por parte da mídia, e vice versa", 
disse Tatiana Le Moigne, diretor de operações da Google na Republica Checa.  
 
O projeto conta também com o apoio da World Association of Newspapers, uma organização 
de classe com sede em Paris que tem brigado com o Google por questões de direitos autorais.  
 
No ano passado, o grupo jornalístico fez objeção aos planos do Google de formar uma parceria 
de publicidade com o Yahoo, algo que as duas empresas descartaram diante da oposição 
regulamentar americana. "Queremos trabalhar com o Google", disse Gallo. "Não podemos 
fingir que o Google não está lá fora".  
 
Publicidade  
 
Para o portal de buscas, disse Tatiana, a sociedade oferece a oportunidade de ampliar sua 
participação de mercado na Republica Checa, um dos poucos países nos quais não é a 
ferramenta de busca dominante, ou a maior vendedora de publicidade relacionada à pesquisa.  
 
Com cerca de 35% dos dois segmentos, disse Tatiana, está em segundo lugar, atrás da 
operadora local, Seznam.  
 
Se as novas publicações alcançarem sucesso e crescerem, ela disse, elas podem ajudar o 
Google a gerar importantes negócios. Os websites usarão o serviço sistema de publicidade on-
line AdSense, do Google, para vender publicidade na rede e partilhar receita dessa atividade.  
 
Outra sócia do projeto é a Atex, uma provedora de software de editoração, que vê o Leste 
Europeu como um mercado promissor apesar da recente reforma na atividade noticiosa lá, 
disse Jerome Laredo, vice-presidente de vendas.  
 
Enquanto o Google trabalha com editores em outros lugares para desenvolver meios para 
gerar mais receita, a sociedade com o grupo PPF é um dos primeiros casos nos quais a 
companhia de internet se envolve com uma iniciativa jornalística, disse Tatiana.  
 
Variedade  
 
Esse é um motivo que atraiu a empresa para o projeto, ela disse, junto com o objetivo de usar 
uma variedade de mídia.  
 
"Às vezes é preciso limpar a mesa e começar do princípio", afirma.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C8. 


