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Em tempos de Wikipédia e Google, onde a informação, nem sempre correta, chega com 
apenas um toque no teclado do computador, muitos imaginam que a velha Barsa esteja 
fadada à morte. Ledo engano. Lançada em 1964, a enciclopédia está viva como nunca e com 
vendas crescentes.   
 
Nos primeiros sete meses do ano foram vendidas 20 mil Barsas e a meta é chegar a dezembro 
em 60 mil - um aumento de cerca de 10% em relação a 2007. É o melhor desempenho da 
Barsa desde 2000, quando foi adquirida pela editora espanhola Planeta. É praticamente um 
renascimento para a Barsa, que entre 1995 e 1997 amargou vendas de apenas 25 mil 
exemplares por conta da chegada da internet. O auge ocorreu nas décadas de 60, 70 e 80, 
quando eram vendidas cerca de 80 mil por ano.   
 
A enciclopédia representa 60% do faturamento da editora Barsa Planeta, que também vende 
atlas e guias. "A receita total no primeiro semestre já é 35% maior do que a de todo ano de 
2007", diz Sandra Cabral, diretora de marketing da Barsa Planeta, sem revelar valores.   
 
Para atingir tais números, a enciclopédia Barsa foi modernizada. Recebeu investimento de 3,5 
milhões de euros. Abandonou a velha capa vermelha e pela primeira vez em sua história exibe 
cor - azul e dourada. No interior dos 18 volumes, muitas fotos. Também ganhou uma versão 
eletrônica, em CD e DVD, que pode ser atualizada mensalmente. Uma equipe de 3,4 mil 
pessoas trabalha diariamente para atualizar o seu conteúdo.   
 
"A nova edição da Barsa chega com 122 mil verbetes, ou seja, 22 mil a mais do que a anterior, 
feita em 2004. Na versão eletrônica, já são mais de 125 mil verbetes", diz Sandra, que lança a 
publicação na próxima semana em São Paulo, na Bienal do Livro. A versão eletrônica permite 
que o consumidor ouça desde o discurso de posse de todos os presidentes brasileiros até sons 
de instrumentos musicais. Também pode fazer experiências químicas virtuais com direito à 
"explosão" de tubos de ensaio na tela do computador se a mistura dos elementos químicos for 
incorreta.   
 
Mas, essa moderna versão eletrônica não é vendida separadamente. É preciso comprar a 
edição impressa, de 18 encadernações. "O preço da Barsa não é menor por causa de uma 
versão ou outra. O custo é devido ao investimento que fazemos no conteúdo", diz Sandra. O 
preço da Barsa é um tanto quanto salgado: R$ 2.350 à vista. Se for paga em 36 parcelas pode 
superar R$ 4 mil.   
 
Ainda assim, as vendas vão de vento em popa. O foco é enviar vendedores para bater à porta 
de consumidores que moram fora das grandes capitais, que tenham entre 32 e 38 anos e com 
filhos em idade escolar. Esse público representa 70% dos compradores da Barsa. "Vários dos 
nossos clientes são pessoas cujos pais não tiveram condições de comprar uma Barsa e hoje 
podem adquirir para os filhos", diz Sandra. Professores, médicos e advogados são os maiores 
clientes. Há dois anos, foi criado um plano para professores, que podem pagar a enciclopédia 
em 36 vezes de R$ 88. "A participação dos professores que era de 12% há dois anos, hoje é 
de 22%. Como em outros produtos de consumo o que se considera aqui é se a parcela cabe no 
bolso".   
 
Para divulgar a marca Barsa entre o público jovem, neste ano, pela primeira vez, a editora 
vende em livrarias o Livro do Ano, sobre os principais fatos de 2007.   
 
Na América Latina, o Brasil é o segundo maior comprador de Barsa, perdendo apenas para a 
Venezuela. "Por muitos anos, fomos líderes. Mas, desde que o Hugo Chávez tomou posse 
passamos para a segunda posição. Os venezuelanos das classes média e alta têm medo de 
deixar dinheiro no banco e estão consumindo muito".   
 

 
Leia mais: 



 
A arte de vender livros de casa em casa  
 
Convencer uma pessoa a pagar mais de R$ 2 mil por uma coleção de enciclopédias não é uma 
missão nada fácil no Brasil. É preciso ter, além de vocação, um discurso afinado e um bom 
treinamento de técnicas de venda. "Nunca revelamos o preço logo no começo da conversa. 
Mostramos primeiro todo conteúdo e benefícios da Barsa", diz Sandra Cabral, diretora de 
marketing da Barsa Planeta, que até há pouco tempo também respondia pela área de 
treinamento da editora.   
 
Nesse sentido, a Associação Brasileira de Difusão do Livro (ABDL) e o Ministério do Trabalho 
estão em fase final de negociação para firmar um convênio para capacitar vendedores de livros 
porta-a-porta. A idéia é treinar 10 mil vendedores até 2009, sendo 2 mil pessoas já neste ano. 
Os recursos, provenientes do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), para esse ano somam 
R$ 1,6 milhão, segundo Luis Antonio Torelli, presidente da ABDL. "Há uma carência enorme de 
vendedores porta-a-porta. Eles terão emprego garantido quando terminarem o curso", diz 
Torelli.   
 
De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Pró-Livro, o porta-a-porta representa 2% dos 
canais de venda de livros. (BK)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 ago. 2008, Serviços, p. B4. 


