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Empresa que opera as listas Editel e Listel investe R$ 50 milhões em tecnologia e marketing no 
País.  
 
Em uma época em que as informações podem ser encontradas com um simples toque no mouse, 
o mercado de listas telefônicas impressas resiste bravamente. A Publicar do Brasil, que há 20 
anos atua em território nacional, está otimista com a perspectiva de crescimento de 20% em sua 
receita neste ano e destinou investimentos de R$ 10 milhões para ações de marketing. Somente a 
área de mídia consumirá R$ 6 milhões, 20% a mais do que em 2004.  
 
O desempenho positivo estimado para este ano tem relação direta com a ampliação das 
operações da empresa, que detém as marcas Editel e Listel. Em dezembro do ano passado, o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a fusão entre as duas marcas, o 
que aumentou o alcance comercial da empresa - cuja matriz está na Colômbia - para 24 estados e 
Distrito Federal. "A sinergia resulta em uma melhora em nosso posicionamento e possibilita o 
aumento das vendas nacionalmente", diz a presidente mundial da Pu-blicar, Maria Sol Navia.  
 
A executiva afirma que os investimentos previstos para o Brasil - que somam cerca de R$ 50 
milhões no total - estarão focados em duas áreas: tecnologia e marketing. "Desenvolvemos 
iniciativas para que as listas sejam vistas e consultadas. Desta maneira, o cliente recebe maior 
benefício de seu investimento", diz Maria. De acordo com o diretor de marketing da Publicar, 
Maurício Pacheco, a cada dez consultas, sete resultam em algum tipo de negócio. Isso porque já 
existem o interesse e a predisposição de compra das pessoas que recorrem às listas, o que não 
ocorre num anúncio de mídia impressa tradicional, por exemplo.  
 
Segundo a presidente mundial da Publicar, 80% dos anunciantes de Editel e Listel são formados 
por pequenas e médias empresas. "Esses empresários não têm como investir em outras mídias", 
comenta a executiva, ao acrescentar que o restante da carteira é formada por grandes empresas, 
especialmente do setor de saúde e bancário, e por profissionais liberais.  
 
No ano passado, a Publicar Brasil registrou um faturamento de R$ 200 milhões - sendo 90% da 
receita vinda da lista impressa e 10% da internet. "Os jovens recorrem com maior freqüência às 
consultas pela internet, mas o público mais velho tende a usar o livro", diz Maria Sol. Embora a 
participação da internet ainda seja pequena, os números deste segmento estão em ascensão: em 
2004, o site da Listel teve alta de 60% em vendas de anúncios e de 356% em buscas diárias. O 
site da Editel, por sua vez, registrou aumento de 105% nas consultas diárias.  
 
A empresa afirma que hoje, com as operações da Listel integradas, sua participação no mercado 
chega a 35%, sendo o Guia Mais e Telelistas seus principais concorrentes. Ao todo, a companhia 
publica 136 listas e guias, os quais totalizam 15 milhões de exemplares distribuídos 
gratuitamente.  
 
Há dois anos, a Publicar tem a Fischer América como agência de publicidade para a criação de 
campanhas. O plano de mídia da empresa é complexo e inclui ações diferenciadas para cada 
região. Pacheco explica que o apoio de mídia muda de acordo com a duração da campanha de 
vendas. Curitiba, por exemplo, tem uma ação comercial de oito meses, com iniciativas de mídia 
durante todo o período, porém mais concentrada no final, quando o número de anunciantes é 
maior. Assim como a distribuição, que envolve até oito listas ao mesmo tempo, as campanhas de 
mídia podem ocorrer em dez locais simultaneamente.  
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