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Pouco mais de dois meses se passaram após a compra da Siciliano pelo grupo Saraiva. Porém, 
pouco se sabe da estratégia da Saraiva para a sua ex-rival. A expectativa do mercado é 
grande mas, por enquanto, a Saraiva tem agido com cautela. No dia 29 de maio, a Saraiva 
dará algumas pistas ao reinaugurar a primeira loja Siciliano.   
 
Localizada no Shopping Jardim Sul, em São Paulo, a unidade reabrirá não só com de cara 
nova, mas também com o nome Saraiva, aumentando a crença de algumas fontes de que a 
marca Siciliano será deixada de lado com o tempo. Oficialmente, nada está definido. "Esse 
será nosso projeto piloto, a partir dessa loja iremos avaliar a questão da marca loja por loja", 
afirma João Luís Ramos Hopp, diretor financeiro e de relações com investidores. A rede de 
livrarias Siciliano tem 52 lojas e outras 11 franquias. A Saraiva tem 37 lojas.   
 
Hopp não comentou sobre o futuro da editora Siciliano. Fontes do mercado afirmam que a 
Saraiva estaria tentando vender esse braço de negócio, já que os principais autores saíram da 
casa nos últimos anos. "Os selos da Siciliano precisam ser revigorados", diz.   
 
A receita líquida consolidada do grupo cresceu 25,7% no primeiro trimestre, para R$ 279,7 
milhões. O lucro líquido aumentou 5,6%, para R$ 43,1 milhões e o lajida (lucro antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização) aumentou 7,9%, para R$ 70,4 milhões. No trimestre, as 
ações preferenciais (PN, sem voto) da Saraiva caíram 22,3% enquanto o Ibovespa caiu 4,57%.   
 
Neste primeiro trimestre, marcado pelo volta às aulas, a editora Saraiva apresentou receita 
líquida de R$ 112,4 milhões, 7,5% menor quando comparada ao mesmo período de 2007. 
Hopp explica que a queda do faturamento deveu-se a motivos sazonais. O governo pagou o 
contrato firmado com a Saraiva no fim do ano passado. Em alguns anos, parte desse contrato 
é pago no início do ano seguinte (algo que aconteceu de 2006 para 2007).   
 
A livraria é o braço do grupo que apresenta o crescimento mais agressivo, impulsionado pela 
loja virtual, cuja receita bruta aumentou 85,7% no período, para R$ 69 milhões. A receita 
líquida da divisão varejista (lojas física e on-line) cresceu 55,3% no trimestre, somando R$ 
169,3 milhões. O lucro líquido aumentou 44,3%, para R$ 8,8 milhões no período. As vendas 
das lojas físicas cresceram 42,9% e as das lojas abertas há pelo menos um ano cresceram 
23,5%.   
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