
Driblando as dificuldades

A pesar de ninguém no setor
negar a ocorrência de mui-
tas dif iculdades no decor-

rer de 2003, quase Iodas as edito-
ras de listas projetam para esse
período um resultado de negócios
superior ao obtido cm 2002. Hou-
ve casos nos quais o incremento
decorreu do aprofundamento da
segmentação ou da investida em
novos mercados, sendo necessário
também considerar que as transa-
ções relativas à Internet , apesar de
não terem ainda uma participação
mui to expressiva nas receitas des-
sas empresas, vem registrando ín-
dices de expansão bastante acele-
rados. Para 2004, há perspectivas
ainda mais positivas no mercado
de edição de listas.

ATelelistas informa que obte-
rá este ano um crescimento real
de 3% ou 4% sobre o faturamen-
to de 2002, que a t ingiu R$ 160
milhões, conforme revela o dire-
tor comercial An tón io Santiago.
Ele c red i ta par le do mér i to por
esse resultado ao aprofundamen-
to da segmentação das listas da
empresa. Elas agora permitem,
por exemplo, anúncios para re-
giões específicas das cidades do
Rio dejaneiro, de Belo Horizonte
e Curitiba. "Com a segmentação,
ampliamos nossa base de assi-
nantes", explica. A Telelistas atua
em 25 Estados brasileiros, e San-
tiago conta que este ano a empre-
sa vem conseguindo crescimen-
tos mais expressivos nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste
do País. "A crise foi mais sentida
" no Sul e no Sudeste", acrescentei.

Já a TPI, de acordo com a
diretora de marketing Carolina
Issler, registrará em 2003 um in-
cremento de l 5% no faturamen-
to. Este ano, em parceria com
outra empresa do Grupo Telefó-
nica - a Mercador, dedicada a
soluções para o varejo —, a TPI
ingressou no segmento das publi-
cações segmentadas produzin-
do e comercializando o Anuá-
rio Brasileiro de Supermerca-
dos, que começa a circular em

janeiro. Mas, segundo Caroli-
na, a prioridade da empresa
continua sendo o fortaleci-
mento de suas listas, balizadas
Guia Mais. "Este produto tem
excelente aceitação e grande
potencial de crescimento", diz.
ATP1 edita Guia Mais para cin-
co municípios e regiões do
Estado de São Paulo, e no ano
passado seu faturamento su-
perou R$56 milhões,

A Epil, editora hoje presen-

te em cerca de 600
municípios paulis-
tas — especia l -
mente do in te r io r
do Estado-, con-
seguirá em 2003
aumentar seu la-
turamento na fai-
xa de 40% a 50%,
segundo declara-
ções do superin-
tendente de mar-
keting Arthur Ta-
vares. "Mas é pre-
ciso considerar
que passamos a
atuar em novos

mercados", ressalva. Se em 2002
a Epil editou 38 listas, que totali-
zaram 1,8 milhão de exempla-
res, neste ano, segundo Tavares,
haverá a distribuição de 2,77 mi-
lhões de exemplares de 50 t í t u -
los. Bauru, Jaú, Botucatu, Jun-
diaí, Piracicaba, Rio Claro e Li-
meira foram alguns dos munic í -
pios paulistas nos quais a_LPN
passou a a tua r cm 2003.

•OUTROS RESULTADOS
Na Editel, que disputa atual-

mente o mercado de listas de cin-
co Estados brasileiros - entre eles
Paraná, Espírito Santo e Bahia -
, haverá em 2003 uma elevação
real de f a t u r a -
mento de 16%,
afirma o superin-
tendente de mar-
keting Maurício
Pacheco . Para
ele, uma das cau-
sas da obtenção

desse resultado em um período
marcado por dificuldade na eco-
nomia é a própria característica
de eficácia da mídia com a qual
trabalha sua empresa. "Lista tele-
fónica é um meio imprescindível
para o fechamento do ciclo de
compra de produtos e serviços",
acredita Pacheco. Segundo ele,

sua empresa
privilegiou nes-
te ano o fortale-
cimento e a con-
solidação dos
produtos já exis-
tentes, havendo
ainda melhor
aproveitamento
das possibilida-
des comerciais
da I n t e r n e t .
Como novidade
no portfólio de
produtos im-
pressos da Edi-
tei, Pacheco cita

o lançamento do guia de localiza-
ção e compras Procure & Com-
pre da cidade de Salvador.

A Sabe, que anualmente distri-
bui l ,5 milhão de exemplares de
listas em municípios de Minas Ge-
rais, São Paulo, Goiás e Mato Gros-
so do Sul, alcançará este ano um
crescimento real de faturamento

de 10%, prevê o
dire lor-super in-
tendente Jorge
Cantare l l i . Em
2003, a Sabe deu
sequência a uma
estratégia, iniciada
em 2002, de des-

membramento de listas regionais
em produtos dirigidos a municí-
pios específicos. Como consequên-
cia, o número de títulos de listas
distribuídos por essa empresa su-
biu de l l para 30. Apenas uma das
listas da Sabe, antes denominada
Noroeste Paulista, foi subdividida
em produtos destinados a oito mu-
nicípios. Segundo Cantarelli, tal
processo gerou redução de cus-
tos, aumento da receita — pela
conquista de anunciantes de me-



nor porte —, facilitou a consulta e
gerou maior fidelização, pois os
clientes de listas apreciam produ-
tos especificamente formatados
para suas cidades.

A Ocsp Mídia também regis-
trará crescimento em 2003, afir-
ma o gerente de marketing Renato
de Souza, que não revela os índi-
ces dessa expansão. Para ele, as
editoras podem incrementar seus
negócios segmentando e regiona-
lizando seus, títulos investindo em
produtos eletrônicos e oferecen-
do serviços com maior valor agre-
gado. "Listas deixam de ser catálo-
gos telefónicos clássicos e trans-
formam-se em publicações merca-
dológicas com foco no leitor", diz
Souza. Coerente com essa estraté-
gia, a Oesp Mídia, que já distribuía
listas comerciais em São Paulo e no
Rio de Janeiro, editando ainda guias
setoriais e revistas B2B — também
com forte presença na Internet -,
lançou neste ano os Guias Estadão
do Consumidor, dirigidos a bairros
da capital paulista e a municípios da
Grande São Paulo, bem como re-
forçou seu portfólio de guias B2B
com produtos voltados às áreas de
educação e segurança.

Também sem declarar núme-
ros, Juan Jose Castaneda, presiden-
te da Listei Publicar, afirma que
este ano sua empresa obterá um
volume de negócios superior ao
verificado em 2002, quando seu fa-
turamento atingiu R$ 170 milhões.
"Comparativamente ao ano passa-
do, 2003 foi menos difícil, marcado
pela reconquista de clientes", ele
diz. A Listei Publicar distribui anual-
mente cerca de 12 milhões de exem-
plares de listas em 20 Estados do
País. De acordo com Castaneda, em
2003 sua estratégia buscou fortale-
cer, via ações de comunicação e
relacionamento, a percepção da im-
portância da lista telefônica como
mídia publicitaria. Houve ainda a
reformulação gráfica e visual dos
guias Procure & Compre, que apre-
sentam informações como listas de
endereços e mapas. A Listei Publi-
car distribui esses guias em 13 mer-
cados, entre os quais estão Porto
Alegre e Fortaleza.

  O MOMENTO DA WEB
Mesmo não atingindo ainda

uma participação significativa—ao
menos quando há comparação com
aquela gerada pelos produtos im-
pressos —, os negócios proporcio-
nados pela Internet vêm, como de-
corrência de uma expansão bastan-
te acelerada, contribuindo de uma
forma já bem perceptível para os
resultados das editoras de guias e
listas. A julgar pelas expectativas
dos profissionais do setor, ainda há
nessa mídia um enorme potencial a
ser aproveitado. "A Internet é o
negócio do futuro", diz Castaneda.
Segundo o executivo, a participa-
ção da Web na receita da Listei
Publicar, que este
ano estabeleceu
uma parceria com
o portal iG para
disponibilização
das informações
de suas listas, ain-
da não atinge 5%.

Há, porém, números mais ele-
vados. Na Oesp Mídia, de acordo
com Souza, a Web já significa 10%
do faturamento total, e a cada ano
esse índice aumenta um ponto. "Mas
a compra exclusiva de Internet ain-
da é pequena. Quem compra geral-
mente quer investir também na lis-
ta impressa", ressalta.

Na TPI,de acordo com Caroli-
na, a maior parte dos anunciantes
prefere adquirir o pacote completo
de opções de veiculação, que, além
das versões impressa e online das
listas, inclui também versão Wap e
o DiskGuia Mais, por telefone. "As
compras individuais das outras ver-
sões do Guia Mais, além da lista
impressa, representam hoje cerca
de 10% do faturamemo da TPI",
revela Carolina.

Se ainda não atingem uma par-
ticipação muito significativa nos
resultados das editoras, os negó-
cios de Internet crescem de ma-
neira bastante acelerada. Na Tele-
lisias, de acordo com Santiago, a
Web já responde por 7% do fa tu -

ramento total e este ano
esse faturamento crescerá,
comparativameme ao re-
gistrado em 2002, mais de
100%. Também vem evo-

luindo rapidamente a im-
portância da rede mundial
de computadores como
canal no qual os usuários
de listas buscam informa-
ções. "Nos últimos seis
meses, o número de consul-
tas no portal TeleListas.net
triplicou. Dados de setem-
bro apontam para mais de
1,7 milhão de consultas",
detalha Santiago.

No entanto, há nas edi-
        toras    modos distintos  de

conjugação das ações volta-
das às listas impressas e on-

line. A Epil automaticamente dis-
ponibiliza na Internet e em CD-
ROM as informações constantes de
suas publicações impressas, não ha-
vendo comercialização individua-
lizada dos meios eletrônicos. "Esse
modelo objetiva atender melhoras
necessidades de consulta de nossos
usuários", diz Tavares. Mas ele re-
conhece: "Nas cidades do interior,
mercado prioritário da Epil, a Inter-
net ainda não tem a mesma dimen-
são já registrada nas metrópoles".

Já na Sabe as versões impressa
e online são tratadas de forma inde-
pendente. Cada uma tem sua con-
figuração e equipe de vendas exclu-
sivas, segundo declarações de Can-
tarelli, que situa em 9% o índice de
participação da Web no faturamen-
to publicitário de sua empresa.

Na Edilel, a mesma equipe de
executivos de conta responsável

, pela comercialização de anúncios
em listas impressas tem metas de
vendas de espaços na Internet. Pa-

checo conta que,
nos primeiros nove
meses de 2003, o
faturamento obti-
do pela empresa
com a Web foi duas
vezes superior ao
registrado em todo

o ano passado. Nesse mesmo perío-
do, também dobrou o número de
acessos ao site das listas da Editei,
que hoje recebe cerca de 1,5 mi-
lhão de consultas mensais. Apesar
de expressivos, tais números ainda
parecem pequenos quando com-
parados aos valores associados às
listas impressas. Afinal, de acordo



com Pacheco, uma pesquisa reali-
zada em meados deste ano mos-
trou que, também mensalmente,
apenas a lista de Curitiba da Editel
é consultada 2,5 milhões de vezes.

•OPORTUNIDADES
DE EXPANSÃO
O fortalecimento da presença

na Internet será uma das priorida-
des das estratégias definidas para o
próximo ano pelas editoras de lis-
tas. Na Oesp Mídia, segundo Souza,
"em 2004 será consolidada a exce-
lente parceria com o Yahoo! Brasil,
que foi estabelecida há cerca de
dois anos". Pelo acordo entre as
empresas, a Oesp Mídia fornece
conteúdo e comercializa pesquisas
em listas acessáveis através desse
portal. Na opinião de Souza, essa
parceria tem alta relevância para
ambas as organizações e para o
mercado. "A integração entre o
papel e os meios eletrônicos será a
base do desenvolvimento dos ne-
gócios das editoras de listas, mas
também no segmento das publica-
ções impressas a Oesp Mídia inves-
tirá no aproveitamento das várias
oportunidades de mercado", afir-
ma. De acordo com Souza, as agên-
cias de publicidade seguem pratica-
mente ignorando o meio lista. "Po-
rém, em lugar algum do mundo
elas tem importância significativa
neste meio. Este meio é, global-
mente, uma mídia direta", destaca.

Pacheco, da Editei, acha que há
hoje nas listas uma presença maior
de grandes anunciantes, especial-
'mente aqueles que atuam nos seto-
res de telefonia e automóveis. Ele
conta que sua empresa realizou
este ano uma ação de distribuição
de encartes promocionais para a
área de negócios corporativos da
Tim e tem a Embratel como patro-
cinadora de uma seção de sua lista
de Curitiba. Pacheco também des-
taca que "80% dos clientes da Edi-
tei são empresas de pequeno ou
médio porte, que anunciam com
regularidade em suas listas. Muitas
delas ainda têm nenhuma ou muito
pouca informação disponível na In-
ternet". Ele acrescenta que, em
2004, a Ed i tel focará sua estratégia
no relacionamento com os clien-

tes, havendo ainda projetos para o
lançamento de novas listas e guias.

Já Cantarelli, da Sabe, acha que
as editoras de listas devem buscar
novas configurações para seuspro-
dutos. Nesse contexto, ele conside-
ra inevitável a alternativa dos guias
setoriais. "Mas é preciso muita aten-
ção para não cair nas armadilhas de
explosões momentâneas de deter-
minados segmentos, pois o produ-
to listas e guias demanda altos in-
vestimentos e tempo de matura-
ção", aconselha. Cantarelli cita os
profissionais liberais como o seg-
mento anunciante no qual existe
hoje maior potencial para expan-
são dos negócios das editoras de
listas, e prevê que no próximo ano
a receita da Sabe terá um incremen-
to de aproximadamente 15%. Nes-
se período a editora deverá lançar
um produto segmentado, traba-
lhando ainda na reformulação de
seusguias de endereços e na conso-
lidação de seus produtos locais.

O MOTOR DA ECONOMIA
A avaliação mais positiva do

cenário no qual trabalharão as edi-
toras de listas em 2004 não deve
desconsiderar a análise de fatores
como o comportamento dos cus-
tos de seus insumos básicos, como
cadastros, papel e serviços gráfi-
cos, recomenda Tavares, da Epi l .
"Esses insumos sofrem inf luência
direta das flutuações cambiais e do
mercado externo. Portanto, fica
difícil prever o que realmente acon-
tecerá",justifica. Tavares também
acredita que o aquecimento dos
negócios de alguns setores produ-
tivos, como a construção civil, pode
tornar 2004 um período mais fa-
vorável para as editoras de listas, e
garante: "No próximo ano, a Epil
prosseguirá com sua estratégia de
expansão para novos mercados".

Também Santiago, da Telelis-
tas, visualiza para o ano que vem
um cenário de expansão da eco-
nomia brasileira, com o conse-
quente desenvolvi mento do mer-
cado de listas. Ele projeta cresci-
mento real superior a 10% no la-
tu ramen to de sua empresa. "E o
negócio com Internet pelo menos
dobrará de tamanho", acrescenta.

Neste ano, a Telelistas estampou
nbras de P o r t i n a r i nas capas de
seus produtos, e em 2004 inc lu i rá
nessas publicações contos de au-
tores de destaque na l i t e r a t u r a
brasileira. No Rio de Janeiro,elas
trarão textos de Nelson Rodri-
gues, enquanto o au tor escolhido
para as listas destinadas ao merca-
do gaúcho f o i Moacyr Sel iar .

Castañcda t a m b é m proje ta
para o p róx imo ano um período
mais promissor para as editoras
de l is tas . "Deverá haver expan-
são de todo o sctor, pois se a
economia cresce, o mesmo ocor-
re com o negocio de l i s tas , que
c o n s t i t u i o motor da economia",
diz o presidente da Listel Publ i-
car, empresa que no final de 2002
passem a integrar o grupo colom-
biano Carvajal (que no Brasil
controla também a Ed i t e i ) . A
compra da Listei por esse grupo
significou a saída do mercado
brasileiro de listas de outra mul-
t inac iona l : a Bell South, que con-
t r o l a v a a Lis te i e já teve também
uma participação na Oesp Mídia,
recomprada em meados do ano
passado pelo Grupo Estado.

Com a aquisição pelo grupo
Carvajal, a Listei incorporou a seu
nome a marca Publicar, que desig-
na a rede de editoras de listas desse
grupo, hoje presente em oito países
latino-americanos nos quais aten-
de a mais de 350 mil anunciantes.
"Temos vasto know-how de edição
de listas em vários mercados", diz
Castaneda. Ele a f i rma não haver,
pelo menos por enquanto, planos
de atuação conjunta entre sua em-
presa e a Editel. "Trabalhamos em
mercados diferentes", explica o
presidente da Listel Publicar.

Negócios na Internet

têm contribuído
significamente com

receitas das empresas



Uma questão de preço
Datada de julho deste ano, a

resolução n° 345 da Anatei cons-
titui um marco importante na tra-
jetória do mercado brasileiro de
listas, acredita Roberto Pinheiro,
presidente da ABL. Com essa re-
solução, a agência que normatiza
o seto rnacional de telecomunica-
ções visa regulamenta o forneci-
mento dos cadastros de informa-
ções por parte das operadoras de
telefonia. Mas, segundo Pinhei-
ro, essas operadoras tentam hoje,
via preço, barrar a efetiva aplica-
ção dessas normas. "A legislação
determina que elas cobrem pelos
cadastros apenas o valor do pro-
cessamento das informações. Al-
gumas perícias indicam que esse
valor deveria estar situado na fai-
xa entre R$ 0,004 e R$ 0,01 por
dado. Mas os preços cobrados
pelas operadoras variam entre R$
0,76 e R$ 1,70", diz. Pinheiro
reconhece, no entanto, que esse
preço já foi maior, havendo até
recentemente operadoras co-
brando mais de R$ 3 pela infor-
mação relativa a um único termi-
nal telefônico.

A discussão em torno dos pre-
ços dos cadastros das operadoras
já rendeu algumas ações judiciais
ainda em tramitação. Por exemplo,
da Epil contra a Telefônica, e da
Editei, empresa na qual Pinheiro
trabalha, que vem depositando em
juízo o valor destinado ao paga-

mento dos cadastros fornecidos
pela Brasil Telecom. O valor cau-
cionado pela Editei é de R$ 0,10
para cada informação.

Ele acredita que ainda este ano
a Anatel determinará um preço pro-
visório para as informações dos
cadastros, mesmo porque, ao difi-
cultar o investimento das editoras
na aquisição de novos dados, o
valor atualmente praticado estaria
rebaixando a qualidade do produ-
to listas e, com isso, prejudicando
os próprios usuários dos serviços
de telefonia. Ainda de acordo com
Pinheiro, já existe até registros de
casos de usuários que não conse-
guiram contatar hospitais porque
os telefones constantes das listas
estavam incorretos.

O presidente da ABL classifica
2003 como "um ano difícil" para
o setor de edição de listas, que
deverá, comparativamente a
2002, ampliar seu faturamento
em aproximadamente 5%. "Mas
os custos das editoras também
subiram", ele ressalta. Além disso,
segundo Pinheiro, esse mercado
estaria sofrendo os efeitos noci-
vos decorrentes da atuação de
editoras fantasmas, que mandam
boletos de cobrança para empre-
sas que não autorizaram qualquer
género de veiculação e que na
verdade nunca a terão, pois as
Listas às quais se referem tais co-
branças não serão editadas.
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