
Empresa finlandesa desafia Apple e Google

Apesar do volume ainda
expressivo — são 8 milhões de
unidades por ano — e da
distribuição em mais de cem
cidades brasileiras, as tradicionais
listas telefônicas da Carvajal
Informação — detentora de
marcas como Editel e Listel —
estão com os dias contados. “Em
cinco anos, esse formato não vai
mais existir, o que não significa

que vamos encerrar os negócios
impressos”, diz Andres Gomez,
diretor-presidente da empresa no
Brasil. Hoje, as listas já não são
encontradas nas cidades de São
Paulo, Rio de Janeiro e Belo
Horizonte. Na nova estratégia
impressa, a companhia está
migrando para a produção de
guias segmentado por regiões,
bairros e tipos de negócios,

totalmente integrados aos
canais online. A velocidade da
transição para o digital está
expressa nas receitas locais da
companhia. “Há sete anos, os
negócios impressos
representavam 80% da nossa
receita no país. Hoje, esse
índice é de 50% e a projeção é
de que fique em 40% em
2014”, diz o executivo.

A Jolla Oy, fabricante finlandesa de smartphones, fundada por

ex-engenheiros da Nokia, está desafiando a Apple e o Google depois

que seus primeiros aparelhos esgotaram. Mais do que dominar o

negócio de hardware, a Jolla está tentando concorrer com o Android,

do Google, ao fornecer software para as fabricantes de aparelhos,

um mercado no qual as margens de lucro são mais altas. Bloomberg

Moacir Drska
mdrska@brasileconomico.com.br

Divulgação

Muitos anos atrás, as páginas ama-
relas reinavam como a única fonte
de consulta de produtos e serviços
nos lares brasileiros. Com o rápido
avanço da internet e dos dispositi-
vos móveis, diversas ferramentas
de busca digital substituíram pou-
co a pouco esse costume. Hoje,
conceitos como a geolocalização
estão acelerando o caminho para
que, em breve, as listas telefôni-
cas sejam um item de coleciona-
dor. Uma das poucas sobreviven-
tes desse segmento, a Carvajal In-
formação — empresa do grupo co-
lombiano Carvajal — está, na mes-
ma medida, imprimindo velocida-
de a suas estratégias para se adap-
tar a essa nova realidade.

“De uma companhia de listas
telefônicas, nos transformamos
em uma companhia de soluções
de marketing para pequenas e
médias empresas (PMEs), seja no
impresso ou no plano digital”,
diz Andres Gomez, diretor-presi-
dente da Carvajal Informação no
Brasil. “Hoje, estamos prontos,
mas temos consciência de que, a
partir de agora, a transformação
será constante. É um mundo to-
talmente diferente do produto
que tínhamos antes, que era mui-
to mais estático.”

A Carvajal Informação deixou
suas primeiras pegadas no mun-
do online há dez anos. O reposi-
cionamento ganhou contornos
mais claros em 2007, quando a

companhia comprou o Guia
Mais, site de buscas de produtos e
serviços locais que pertencia à Te-
lefônica. Como um reforço dessa
estratégia, a empresa lançou em
outubro de 2012 o Viva Cupom, si-
te de cupons de descontos.

Presente em 47 cidades do país
e com o apoio de 650 consultores
de venda, a Carvajal Informação
está investindo na oferta de um
portfólio integrado de platafor-
mas aos anunciantes, dos produ-
tos impressos aos sites da marca.
Com foco nas PMEs e um forte
componente de segmentação, seu
escopo inclui ainda serviços de de-
senvolvimento de sites e de pági-
nas móveis, além da consultoria
para a criação de campanhas e

ações digitais em sites como Goo-
gle e Facebook. Dentro desse mo-
delo, a empresa oferece formatos
diferenciados de anúncios para ca-
da canal, das publicações impres-
sas aos sites e dispositivos móveis.

“A ideia é oferecer um cardápio
para que essas empresas possam
desenvolver desde a divulgação
da marca até a conquista e a fideli-
zação do cliente”, diz Cesar S. Ce-
sar, diretor-executivo da unidade
digital da Carvajal Informação. A
aplicação de novos recursos é
mais uma prioridade. No início de
2014, a empresa lança um piloto
com uma rede de supermercados
no Sul do país para oferecer pro-
moções em tempo real aos consu-
midores, por meio da geolocaliza-
ção. Hoje, os dispositivos móveis
já respondem por cerca de 12%
dos 25 milhões de acessos ao Guia
Mais, e por 15% das visitas ao Viva
Cupom. Para ampliar seu alcance,
a companhia também está apos-
tando em um modelo de fran-
quias. Até o fim do ano, serão 20
parcerias nesse modelo e a proje-
ção é chegar a 200 até 2015.

Com esse conjunto de ações, a
previsão é fechar 2013 com uma re-
ceita local de R$ 190 milhões, ante
R$ 219 milhões em 2012. “Essa
queda é natural diante do proces-
so de transição. O crescimento de
15% na área digital ainda não com-
pensa a queda, em média, de 20%
nos negócios impressos”, diz Go-
mez. “Mas a previsão é de crescer
20% nos negócios digitais nos pró-
ximos anos. Nas nossas projeções,
2015 será o ano da virada.”

NÚMEROS

São Paulo

Das páginas
amarelas aos
negócios virtuais

PatriciaStavis

Empresa de listas telefônicas, a Carvajal Informação investe em

oferta de soluções de marketing impressas e digitais para PMEs

Impressos perdem espaço para guias regionais

US$1,7bi
FoiareceitadogrupoCarvajalem
2012.AlémdaCarvajal
Informação,amultinacional
possuioutrasseisempresaseestá
presenteemquinzepaíses.

20%
Éaparticipaçãodetodasas
operaçõesdaCarvajal Informação
nareceitadogrupo.Alémdo
Brasil,aempresatemnegóciosem
outrosoitopaíses.

SISTEMA OPERACIONAL

AndresGomezprevêretomadadecrescimentoapartirde2015

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 54/2012

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
EDITAL: Disponível das 09:00hs às 11:00hs e das 14:00hs às 16:00hs, nos dias
úteis, no COMRJ.
a) Recebimento das proposições de preços até às 09:00 horas do dia 12/12/2013,
exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no
endereço www.comprasnet.gov.br.
b) Sessão pública na Internet para recebimento dos lances: aberta às 09:00 horas do
dia 12/12/2013, no mesmo endereço www.comprasnet.gov.br.
End. Av. Brasil 10.500/Olaria/ Rio de Janeiro, RJ - Tel. (21) 2101-0835 ou Fax (21)
2101-0811

Acesso ao Edital no site-www.comrj.mar.mil.br

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO

RIO DE JANEIRO (COMRJ)

 Sexta-feira e fim de semana, 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, 2013 Brasil Econômico 11
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez. 2013, Empresas, p. 11.
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