
Tempo de segmentação

Ampliando a possibilidade de
inserção de publicidade ape-
nas em catálogos telefóni-

cos destinados a determinadas
áreas das grandes cidades, ou lan-
çando para elas publicações espe-
cíficas, as editoras de listas cada vez
mais encaram o espaço urbano
como um conjunto de bairros e
regiões, em vez de um todo único.
Assim, elas conseguem atender
anunciantes que não querem ou
não podem investir nas publica-
ções concebidas para toda uma ci-
dade, podendo ainda incrementar
os negócios com alguns de seus
clientes habituais, que passam a ter
opções de combinação de ações
localizadas com sua atividade usual
de comunicação.

Exemplo recente dessa tendên-
cia de aprofundamento da segmen-
tação do espaço urbano é o lança-
mento de um conjunto de 11 guias
realizado em julho e agosto pela
Oesp Mídia: seis destinados a bair-
ros da capital paulista - como Pi-
nheiros, Jardins e Itaim, entre ou-
tros - e cinco voltados a alguns
municípios da Grande São Paulo,
como Santo André, São Bernardo
do Campo e São Caetano do Sul.

Em dezembro, essa série — ba-
lizada Guias Estadão do Consumi-
dor- ganhará publicações dirigi-
das a outros bairros paulistanos,
como Vila Mariana e Mooca. Rena-
to de Souza, gerente de marketing
da Oesp Mídia, considera que os
resultados iniciais do projeto fo-
ram excelentes. "Entre outras coi-
sas, houve captação de novos clien-
tes e aumento da participação no
volume de investimentos de nos-
sos clientes tradicionais, com al-
guns anunciantes de listas—desen-
tupidoras, por exemplo—passan-
do a utilizar também os guias."

Souza crê que essas publica-
ções atendem também aos interes-
ses dos consulentes, pois otimizam
o tempo e os recursos dos morado-
res de uma região em suas compras
ou contratação de serviços. "São
guias com valor agregado, com a
marca Estadão, contendo tudo o
que as pessoas precisam para resol-
ver problemas em um local", diz o
gerente, ao afirmar que os Guias

Estadão do Consumidor serão re-
lançados anualmente.

Também a Editel ingressou
este ano no segmento dos guias
destinados a regiões específicas
das grandes cidades lançando o
Procure & Compre, guia de loca-
lização e compras dedicado às
áreas economicamente mais im-
portantes—como centro-históri-
co e orla - do município de Salva-
dor. "Tivemos um resultado co-
mercial bastante significativo",
afirma Maurício Pacheco, supe-
rintendente de marketing da Edi-
tel. Ele cita como principal bene-
fício do trabalho com bairros e

Há potencial nas
publicações focadas

em regiões e bairros
específicos das cidades

regiões específicas a possibilidade
de ampliação da base de clientes.
Mas Pacheco ressalva: "O guia Pro-
cure & Compre não é uma lista, e
não traz todos os telefones da re-
gião à qual se destina". De acordo
com o superintendente, o produto
tem formato menor, com rnuitos
mapas e seção de classificados.

AS REGIÕES DAS CIDADES
Já a Telelistas passou a disponi-

bilizar no ano passado a possibili-
dade de anúncio apenas nas listas
Consumidor destinadas a uma ou
mais das cinco regiões nas quais
dividiu o território do Rio de Janeiro
(essa segmentação é apenas publi-
citária, pois todos os exemplares
dessas listas trazem as mesmas in-
formações sobre assinantes). Este
ano, tal possibilidade foi ampliada
para as listas lançadas por essa edi-
tora em Belo Horizonte e Curitiba.
António Santiago, diretor comer-
cial da Telelistas, considera "evi-
dentes" os benefícios dessa segmen-
tação. "Ela facilita a consulta, per-
mite ao anunciante maior foco em
sua região de atuação e reduz os
custos das editoras", destaca o exe-
cutivo. Editoras como a Oesp Mídia
e a TP1, que edita o Guia Mais,
também trabalham com listas divi-

didas em tomos destinados
a áreas específicas de muni-
cípios como São Paulo, por
exemplo. E assim como faz
a Telelistas no Rio, também
trabalham com cinco re-
giões da cidade.

De acordo com Santiago,
haverá possibilidade de seg-
mentação publicitária em lo-
cais específicos das cidades
também nas listas que a Tele-
listas lançará no início do pró-
ximo ano nos municípios de
Brasília e Porto Alegre.

Deve haver, porém, cui-
dado no processo de seg-
mentação do produto listas,
recomenda Caroline Issler,
diretora de marketing da TPI.
"Não se pode segmentar ex-
cessivamente. Uma lista
menor — para um bairro,
por exemplo - não atende o

anunciante nem o usuário, que não
quer listas muito pequenas", anali-
sa. Para Carolina, o nível de seg-
mentação adotado hoje pela TPI
representa um ponto de equilíbrio.

POTENCIAL DE EXPANSÃO
Roberto Pinheiro, presidente

da Associação Brasileira das Edito-
ras de Listas Telefônicas e Guias
Informativos (ABL), acredita ha-
ver potencial de expansão nas pu-
blicações locadas em regiões e
bairros específicos das cidades
mesmo porque, em julho deste
ano, a Anatel confirmou a possibi-
lidade de solicitação de cadastros
segmentados às operadoras de te-
lefonia a partir de vários critérios,
inclusive por bairros. "Isso favore-
cerá a expansão das listas segmen-
tadas", prevê Pinheiro. Para ele,
essa expansão depende, no entan-
to, da superação do obstáculo re-
presentado pelos altos preços que
as operadoras cobram hoje por
suas informações.
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