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Em uma de suas teorias 
sobre a evolução das espécies, 
Charles Darwin dizia que os 
que sobrevivem não são os mais 
fortes nem os mais inteligentes, 
mas aqueles com capacidade de 
se adaptar às mudanças. Trans-
portando o pensamento do na-
turalista inglês para os tempos 
da internet é possível concluir 
que, diante de uma realidade em 
constante evolução, aqueles que 
ficarem parados ou lutarem con-
tra as transformações tendem a 
sucumbir.  

A forma com que se obtém 
e se fornece informação, por 
exemplo, não apenas trouxe uma 
dinâmica diferente aos hábitos 
das pessoas como tirou do co-
modismo segmentos de negócios 
tradicionais e consagrados em 
períodos pré-internet. Dentre 
eles, pode-se destacar as robus-
tas e confiáveis enciclopédias. 
“Em meados da década de 90, 
quando a internet começou a 
aparecer no Brasil, registramos 
uma queda de 50% nas vendas. 
Desde o início, porém, optamos 
por nos adaptar e instauramos 
um pensamento multimidiático, 
que nos garantiu a recuperação”, 
conta Sandra Cabral, diretora 
de marketing da Barsa Planeta 
Internacional.

Sem abandonar o modelo 
tradicional de negócios — que 
consiste nos volumes físicos, 
ilustrados e atualizados —, a 
empresa passou a oferecer um 
mix entre os meios impresso e 
eletrônico, com lançamentos 
em CD-ROM, disponibilização 
de um portal de educação e, 
desde 2004, a enciclopédia em 
DVD, que promove total inte-
ração entre os mais de 125 mil 
verbetes dos livros e as imagens, 
os vídeos e outros recursos, 
tornando a pesquisa mais na-
vegável e interativa. “Nossa 
postura foi de sempre aprimorar 
os recursos tecnológicos para 
chegar ao coração dos adoles-
centes, cada vez mais digitais”, 
comenta Sandra. “Nossa inten-
ção é transformar informação 
em conhecimento.”  

Com o treinamento da força 
de vendas, que hoje conta com 2 
mil vendedores no Brasil, a Barsa 
conseguiu manter, inclusive, 70% 
das vendas através do modelo 
porta-a-porta e, desde 1997, re-
encontrou a rota de crescimento. 
Segundo a diretora, em 2007 
foram comercializadas 55 mil 
obras, e até outubro deste ano 

Com a consolidação do meio 
digital a cada dia mais sacramen-
tada, os departamentos comer-
ciais de alguns dos principais 
grupos de comunicação estão 
anunciando mudança em seus 
modelos de operação. A Editora 
Abril anunciou na semana pas-
sada que suas áreas de venda de 
publicidade online e mobile e as 
da Abril Digital passam a atuar 
conjuntamente a partir de agora. 
André Almeida, diretor comercial 
da Abril Digital, passa a coordenar 
tanto as equipes de publicidade 
online da Editora Abril quanto a 
da Abril Digital, respondendo di-
retamente a Thais Chede Soares, 
diretora geral de publicidade da 
Abril. O objetivo, explica Almei-
da, é “acertar o público-alvo com 
precisão, para aumentar as vendas 
de produtos e serviços”. 

Na empresa desde junho, 
quando chegou após convite de 
Aby McMillan, diretor-superin-
tendente da Abril Digital, Almei-
da vinha, desde então, dirigindo 
a área comercial da empresa. 

Já a Infoglobo, que recente-
mente lançou o posicionamento 
“Muito além do papel de um 

Novos departamentos 
movimentam Abril e Infoglobo
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as expectativas já haviam sido 
superadas, com a venda de 70 
mil enciclopédias. “Nosso portal 
Barsa Saber também cresce em 
número de acessos, sendo que 
hoje recebe cerca de 500 mil por 
mês. Por ele oferecemos serviços 
diferenciados, como consultas a 
especialistas que respondem às 
dúvidas dos internautas em no 
máximo 24 horas, e destacamos 
assuntos que estão em voga nos 
noticiários, contextualizando a 
história”, diz Sandra. Para os que 
adquirem os volumes impressos 
da enciclopédia também há o 
benefício de acessar o conteú-
do pela internet gratuitamente 
durante um ano, sendo que a 
atualização das informações 
pode ser feita anualmente, pas-
sado esse período, por uma taxa 
de R$ 12.  

As ameaças vindas de Goo-
gle e Wikipédia, contudo, são 
permanentes. Em recente visi-
ta ao Brasil, Jimmy Wales — o 
pai da enciclopédia colabora-
tiva — pregou o acesso livre 
e gratuito ao conhecimento e 
prospectou um crescimento 
considerável da Wikipédia no 
idioma português. “Hoje temos 
cerca de 500 mil tópicos na 
língua, e pretendemos figurar 
entre os sites mais acessados 
do Brasil em breve”, disse. Aos 
que contestam a credibilidade 
da enciclopédia virtual como 
fonte de informação, Wales 
afirmou que estudos mostraram 
que, enquanto a renomada En-
ciclopédia Britânica apresenta 
cerca de três erros por artigo, 
sua criação apresenta quatro. 
Com esse dado em mãos e com 
a certeza da força do espírito 
colaborativo e de boca a boca, 
Wales ainda aconselhou que os 
vendedores das enciclopédias 
impressas e tradicionais pro-
curem outro emprego. 

De acordo com Ricardo Lom-
bardi, redator chefe do Almana-
que Abril, mesmo que tenham 
sua credibilidade colocada em 
xeque, as enciclopédias colabo-
rativas não perderão as visitas 
dos usuários das novas gerações. 
“Nós, porém, temos como dife-
rencial, além da credibilidade, 
a maneira com que transfor-

mamos a informação bruta em 
conhecimento organizado e bem 
explicado. Em vez de suar para 
encontrar o que procura, como 
acontece com os milhões de re-
sultados da internet, nosso leitor 
consegue otimizar seu tempo e 
acessar rapidamente o que de-
seja”, acredita. 

Também em queda nos úl-
timos anos, o Almanaque Abril 
conseguiu interromper esse 
processo em 2007, quando hou-
ve mudanças no formato. Com 
o aumento de tamanho, o Al-
manaque “ganhou” mais espaço 
e destaque nas gôndolas de 
bancas e livrarias, aprimorando 
a estratégia de divulgação nos 
pontos-de-venda. Com verba 
destinada também a ações em 
mídia impressa e internet, a 
publicação foi exposta, em 
2007, nas estações de metrô, 
o que gerou alta visibilidade e 
percepção de valor por parte 
dos consumidores. Resultado: 

crescimento de 13% nas vendas 
em 2007 e 4% até outubro de 
2008. “Estamos estudando uma 
forma de nos posicionarmos na 
internet gratuitamente e atra-
vés de um modelo sustentável. 
Enquanto isso, nosso conteúdo 
permanece fechado”, explica 
Lombardi. Segundo ele, existe 
a possibilidade de o Almanaque 
virar informação exclusivamen-
te na versão online, como hoje 
acontece com o Quid, espécie 
de almanaque francês.  

Outra prova de que as en-
ciclopédias impressas como 
conhecemos estão longe da 
extinção é o sucesso alcançado 
por promoções que envolvem 
essas publicações. O Grupo 
Estado, por exemplo, atrelou 
recentemente as vendas do 
jornal O Estado de S. Paulo 
a volumes de enciclopédias. 
Segundo Reginaldo Moreira, 
gerente de circulação do Grupo 
Estado, essa é uma estratégia 
que traz muitos resultados 
tanto em termos de circulação 
e venda em bancas como no re-
lacionamento com os assinantes 
e os consumidores. “Nós pres-
tamos um serviço de qualidade 
e aumentamos nossas vendas. 
Além disso, as enciclopédias 
têm o caráter social de resgatar 
o convívio familiar no momento 
em que os pais auxiliam os fi-
lhos nos estudos em torno das 
publicações”, opina Moreira.

jornal”, começou a operar uma 
gerência comercial específica para 
a área digital. Para comandá-la 
foi contratado Thiago Bispo, que 
estava na B2W, onde coordenava 
a área online do Shoptime. O pro-
fissional será responsável por toda 
a plataforma digital da Infoglobo, 
que envolve o site O Globo, o Ex-
tra Online, o Zap (classificados) 
e novos projetos digitais, como os 
da área mobile, todos alinhados ao 
novo posicionamento. Com Bispo 
também chegou, para reforçar a 
nova gerência, Marcelo Guedes, 

que estava no Terra e terá como 
principal atribuição coordenar o 
Zap. O objetivo, afirma Bispo, é a 
geração de novas oportunidades 
nesse mercado. Em 2009 a Info-
globo investirá em pesquisas, es-
trutura e recursos nas áreas online 
e digitais. Além do crescimento 
natural dos negócios digitais, 
Bispo aposta que um dos efeitos 
do primeiro trimestre difícil que o 
mercado espera é o deslocamento 
de muitos investimentos da mídia 
tradicional para as digitais.

Robert Galbraith

Jimmy Wales, que prega o acesso livre ao conhecimento via Wikipédia 

Thiago Bispo: plataforma digital da Infoglobo
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