
GUIAS E LISTAS

Oesp Mídia reformula site
A Oesp Mídia, empresa de guias e lis-

tas do Grupo Estado, prepara para abril
o lançamento da nova versão do site do
Listão, seu principal produto, que passará
a se chamar iLocal. Sem divulgar núme-
ros, José Luiz Tejon, diretor executivo da
companhia, afirma que os investimentos
na mudança incluem a aquisição de uma
nova tecnologia de busca, de origem
norueguesa, chamada Fast; a ampliação,
atualização e reestruturação do banco de
dados, para que funcione sob a
nova lógica de busca; e o aumen-
to da equipe de vendas, que deve
pelo menos dobrar, passando
para 900 pessoas.

Segundo Tejon, a expectativa
por conta das alterações é de que
em dois anos o número de aces-
sos ao site alimente cinco vezes
em relação ao atual — dado não
divulgado. Comercialmente, as
pretensões também são gran-
des. O executivo revela que as
vendas cresceram 20% em 2006,
percentual que permanece como
meta para 2007 — pelo menos
para o meio online. No impres-
so, o normal é que a expansão
acompanhe a economia. "Com o
pé no chão, sem arroubos nem
ilusões, somos hoje, no Brasil, o
site do gênero que recebe mais
investimentos publicitários na
rede. Só o Listão faturou R$
15 milhões no ano passado,
já descontadas as permutas.
Temos mais de 10 mil anuncian-
tes", ressalta. "Em quatro anos,
queremos quintuplicar nosso
negócio, sempre integrando os
meios on e off-line para que um
não mate o outro."

Tejon acredita que tal cresci-
mento deverá se dar pela incor-
poração de novos anunciantes ao
mercado, principalmente micro,
pequenos e médios empresários
de regiões periféricas tradicio-
nalmente cobertas pelo Listão:
São Paulo, cinturão da Baixada
Santista, Vale do Paraíba, Gran-
de Campinas, Grande Rio de
Janeiro e Niterói. A idéia, diz,
é fazer a cobertura de lugares
aonde a empresa ainda não vai.
"Vamos fazer isso contratando
pessoas dessas regiões perifé-
ricas, com perfil diferente do
que costumamos contratar, do
vendedor clássico. Não necessa-
riamente serão profissionais com
nível universitário, por exemplo.
Se não for assim, não se fará o
trabalho."

Tecnicamente, a mudança
no sistema de busca do site
foi pensada para torná-lo mais
rápido e amigável. Pelo modelo
atual, baseado na lógica das lis-
tas telefônicas, origem da Oesp
Mídia, a procura nem sempre
é direta. E pode exigir alguma
experiência do usuário com o

produto tradicional, de papel. No meio
físico, entre categorias e subcategorias,
podem ser usados como referência cerca
de 2,5 mil títulos, de abajur a yoga. Pelo
novo sistema de buscas, que funciona
como se fosse um Google ou um Yahoo
baseado em um banco de dados próprio e
estruturado, não há limite de palavras.

De acordo com Tejon, a decisão
de alterar o nome do site foi tomada a
partir de pesquisa realizada pela Adélia

Franceschini Consultores Associados,
que mostrou que o nome Listão está
associado demais às listas de papel para
servir como referência no mundo virtual.
Para seu lugar foi escolhido iLocal, marca
mantida até então nos arquivos da Oesp
Mídia e considerada mais adequada à
identificação de um site que pretende
ser referência para busca regionalizada e
contextualizada de empresas, produtos
e serviços. Tejon: com Q pé no chão, sem arroubos nem ilusões
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