
A Britannica, primeira enciclo-
pédia do mundo a lançar sua
versão na internet, em 1994, se
reposiciona no ensino digital
brasileiro. A empresa lançou,
em parceria com a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento Pes-
soal de Nível Superior (Capes),
do Ministério da Educação, um
portal em português que visa
complementar a educação bási-
ca que atende às séries iniciais
do ensino fundamental de toda
a rede pública, que hoje conta
com 150 mil escolas.

O valor do contrato não foi
divulgado. De acordo com o Ca-
pes, o acordo com a Encyclo-
paedia Britannica está inserido
no orçamento de US$ 61 mi-
lhões que estão sendo investi-
dos na aquisição de conteúdos
científicos para as bibliotecas
de escolas públicas. A Britanni-
ca oferece, por meio do Escola
Online, uma variedade de con-
teúdos, incluindo artigos da en-
ciclopédia, imagens e vídeos,
atlas que incorporam a tecnolo-
gia do Google Maps, biografias
e jogos interativos.

Segundo Dirk Halbach, dire-
tor de Desenvolvimento de Ne-
gócios da empresa para a Améri-
ca Latina, o programa é só o co-
meço de um longo trabalho no
país, e atende crianças de 5 a 11
anos do ensino fundamental.
“Esta é a ideia inicial, mas que-
remos estender também ao se-
tor privado, já que o Brasil está
investindo muito em conteúdo
online, até mesmo nas cidades
mais remotas”, afirma.

De acordo com Carmen Ne-
ves, diretora de educação bási-
ca presencial da Capes, cerca de
27 milhões de alunos terão aces-
so ao programa. “É um recurso
muito rico em conteúdo e as
crianças gostam muito, por con-
ta da interatividade com recur-
sos a exemplo de músicas, dese-
nhos e parlendas”.

Parcerias e novos produtos
Por meio de parcerias com em-
presas de tecnologia, segundo
Hallback, a Britannica espera
alcançar um crescimento de
30% até 2012, além de montar
um escritório de representação
no Brasil no próximo ano. “Es-
tamos falando com muitos par-
ceiros, como exemplo Intel, De-
ll e Cisco para a criação de no-
vos produtos a serem forneci-
dos em todo o Brasil”, diz. De
acordo com o executivo, o bom
momento econômico do Brasil
é um atrativo para a empresa,
que tem perspectivas de cresci-
mento de 50% nos próximos
cinco anos.

Mesmo com o crescimento
de produtos online, a Britanni-
ca ainda produz a versão de
suas enciclopédias em papel.
“"O livro em papel represente
apenas 10% no nosso fatura-
mento, mesmo assim, ainda te-
mos o produto no mercado mun-
dial”, afirma Halbach.

No Brasil há mais de 50 anos,
a Britannica é uma das primei-
ras enciclopédias do mundo e
responsável por lançar a Barsa
em 1964 e estima que mais de
100 milhões de pessoas e enti-
dades educacionais utilizam
seus produtos em todo o mun-
do. No Brasil, a empresa come-
çou a atuar em 1951, como im-
portadora de seu material em
inglês e hoje mantém escritó-
rios em Londres, Nova Deli, Pa-
ris, Seoul, Sydney, Tokyo, Tel
Aviv e Taipei.

Fundada em 1768 na Escócia,
a Britannica deixou de ser ape-
nas enciclopédia e oferece atual-
mente uma série de produtos
impressos e online direciona-
dos a pesquisadores da educa-
ção básica, do ensino superior e
de cursos de idiomas e tem em
sua lista de colaboradores no-
mes como Albert Einstein, Sig-
mund Freud, Marie Curie, Geor-
ge Bernard Shaw, Jimmy Car-
ter, Bill Clinton, Jody Willians e
centenas de Prêmios Nobel. ■

Thais Moreira
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COMPUTADORES

Lucro líquido da Positivo recua 68,6% e fica
em R$ 9,5 milhões, com receita de R$ 551 mi

Editora Britannica
investe no ensino
digital brasileiro

De abril a junho, a Positivo registrou retração nas vendas de desktops
e netbooks de 9,2% e 53,7%, respectivamente. Somente as
vendas de PCs e notebooks apresentaram alta de 8,6% e 38,8%,
respectivamente. Já o preço médio dos equipamentos de informáticas
registrou desaceleração em todas as linhas, com destaque
para o recuo de 13,9% nos PCs e de 24,3% nos notebooks.

EMPRESAS

Companhia faz acordo com Ministério da Educação para lançar
portal de educação e busca parcerias com a iniciativa privada

Tradicional
enciclopédia em
papel representa
apenas 10% do
faturamento
da companhia
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Ao fazer uma pesquisa sobre o
Acre na internet, são encontra-
dos aproximadamente 182 mi-
lhões de registros. Muitos deles
nada têm a ver com o estado
brasileiro, o que pode deman-
dar um tempo muito maior e re-
sultados não tão exatos como o
de uma enciclopédia. Este argu-
mento é usado pelo represen-
tante comercial Fernando Foste
para vender as tradicionais en-
ciclopédia Barsa Planeta.

Para Foster, sites como Goo-
gle e Wikipedia não são concor-
rentes, mas aliados. “Na inter-
net 80% é lixo e 20% é luxo”,
diz o vendedor, que comer-
cializa cerca de 20 enciclopédias
por mês em todas as regiões do
Brasil. “A internet dispersa o fo-
co da criança ou adolescente
que faz trabalhos escolares”,
complementa Foster.

Desde a sua fundação, em
1964, a Barsa aposta no modelo
de negócios porta a porta. Dire-
cionada às classes B e C, a cole-

ção conta com 125 mil verbetes
em seus 18 volumes em papel,
que vem acompanhado de um
DVD Multimídia e o acesso exclu-
sivo ao site da Barsa. “São R$ 2
mil para a aquisição das cole-
ções, além dos R$ 100 anuais pa-
ra as atualizações”, afirma San-
dra Cabral, diretora de marke-
ting da Editora Planeta no Brasil.

Mais de um milhão de enciclo-
pédias da Barsa já foram vendi-
das desde seu lançamento, em
1964. Atualmente, a empresa
conta com dois mil clientes ati-
vos e 1,8 mil vendedores autôno-

mos exclusivos no país, que rece-
bem comissões de 20% e fatu-
ram até R$ 15 mil por mês. Se-
gundo Sandra, 70% das vendas
é feita para pessoas físicas, ou-
tros 20% para empresas e 10% é
aquisição de governos.

Segundo Diego Drumond de
Lima, presidente da ABDL (As-
sociação Brasileira de Difusão
do Livro), as vendas porta a por-
ta são crescentes no Brasil. "Es-
se tipo de venda representa
20% do mercado no país, e ain-
da temos uma previsão de cres-
cer de 16% à 20%", afirma.

Compras parceladas
Segundo Lima, a classe C é a que
mais compra livros pelo canal
de vendas porta a porta, uma
vez que o país possui 5600 muni-
cípios e apenas 2300 livrarias.
“Quanto menos provida de livra-
rias for a cidade, mais forte é o
porta a porta”, complementa.

A Barsa Planeta, segundo San-
dra Cabral, cresceu 10% de 2010
para 2011 e a previsão é manter
o número para o próximo ano.
Além do Brasil, a Barsa atua na
América Central, Europa e Amé-
rica Latina, com edições adapta-
das às necessidades locais. ■

VEÍCULOS

Randon vende 18 caminhões fora-de-estrada
para a Odebrecht Energia

Os caminhões RK430M contam com motor Scania DC9 Eletrônico
de 331 CV e transmissão automática Allison. Serão utilizados na obra
da hidrelétrica de Teles Pires, no Rio Teles, entre o Mato Grosso
e o Pará que tem estimativa de geração de 1.820 MW quando entrar
em operação em 2015. A transação entre Randon e Odebrecht
obedecerá um cronograma de entrega até setembro de 2011.

Divulgação

FRIGORÍFICOS

Grupo Minerva obtêm receita bruta de
R$ 1,015 bilhão no segundo trimestre

Atualmente, 70%
das vendas são para
pessoas, 20% para
empresas e 10%
para os governos

Antonio Milena

Barsa ainda aposta
na versão tradicional
Enquanto a Britannica volta
sua atenção ao conteúdo online,
a Barsa, primeira enciclopédia
lançada no país, continua
apostando no porta a porta

O resultado, que é recorde para a companhia, ficou 10,3% acima do
registrado no segundo trimestre do ano passado e 8,2% superior aos
três primeiros meses de 2011.O crescimento de receita verificado entre
abril e junho deste ano se deve, em grande parte, ao expressivo avanço
de 81,4% nas vendas ao mercado interno ante igual período de 2010.
As vendas para o Brasil representaram 47,4% das vendas totais.

HISTÓRIA

Barsa, de bisneta a concorrente da Britannica

Lançada em 1964, a enciclopédia,
batizada de Barsa Universal,
foi idealizada por Dorita Barrett,
herdeira da família Barrett,
detentora da Encyclopaedia
Britannica, de 1864. Barrett morava
nos Estados Unidos em 1950

quando conheceu o diplomata
brasileiro Alfredo de Almeida Sá.
O nome deles inspirou o título
da primeira enciclopédia brasileira.
A ideia partiu de Dorita, que
ao conhecer o Brasil se encantou
e achou que o país merecia mais

do que apenas a tradução da
Britannica. Na ocasião do
lançamento, a enciclopédia tinha
como redator-chefe Antonio
Callado e trazia textos de
Gilberto Freyre, Antonio Houaiss
e Jorge Amado. T.M.

SandraCabral, diretorademarketing
daBarsaPlaneta: doismil clientes

ativose 1,8milvendedores
autônomosexclusivosnopaís
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 42-43.
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