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O Grupo Saraiva se prepara para unificar as bandeiras Saraiva e Siciliano - rede concorrente 
adquirida em março deste ano, por R$ 60 milhões . A Saraiva, que comprou a Siciliano para 
fortalecer sua posição no mercado varejista, pretende em 14 meses aumentar a rentabilidade 
das lojas Siciliano, hoje no patamar de R$ 9 mil por metro quadrado, para um nível próximo 
dos R$ 14,8 mil da Saraiva, informa o diretor financeiro da Saraiva, João Luís Hopp.  
 
Ele conta que a tendência é de haver a unificação das marcas, exceto em casos específicos 
como Brasília e Fortaleza, regiões onde a Siciliano é a bandeira dominante. Em Brasília existe 
uma loja Saraiva e cinco da Siciliano. Em Fortaleza, nenhuma Saraiva e quatro Siciliano. "A 
tendência é, nas praças onde as marcas se confundem, haver uma só". Hoop conta que em 
cidades como São Paulo, nas quais as duas bandeiras são fortes, muitos consumidores 
confundem as duas lojas. "Temos exemplos de clientes que foram em uma unidade com 
reclamações ou elogios a respeito da outra". Na capital paulista são 16 lojas da Saraiva e 13 
da Siciliano.  
 
O primeiro passo para a unificação das bandeiras será dado amanhã, quando a Siciliano do 
Shopping Jardim Sul , em São Paulo, se tornará Saraiva. Caso a experiência na loja-piloto dê 
certo, será replicada nas outras unidades da rede Siciliano, que vende somente livros nacionais 
e produtos de papelaria. O objetivo- que já será testado no Jardim Sul- é incluir no portifólio 
da ex-concorrente produtos vendidos pela Saraiva, como CDs, DVDs, livros importados e 
produtos eletrônicos e de informática. Com atuação em 13 estados, a Siciliano possui 52 lojas 
próprias e 11 lojas franqueadas.  
 
Hoop observa a contribuição da Siciliano para o resultado recente da Saraiva foi praticamente 
nula, uma vez que ex-concorrente foi adquirira no dia seis de março. "O impacto vai aparecer 
integralmente no resultado do segundo trimestre".  
 
O grupo Saraiva registrou lucro líquido consolidado (livraria, editora e saraiva.com) de R$ 43,1 
milhões nos primeiros três meses do ano, montante 5,6% superior ao resultado de igual 
período de 2007. A receita líquida cresceu 25,7%, somando R$ 278,7 milhões, e a receita 
bruta subiu 27,5% e atingiu R$ 295,7 milhões, o que já inclui R$ 9,5 milhões de receitas da 
Siciliano. Sem levar em conta as operações da Siciliano, a receita bruta aumentou 23,7% no 
período.  
 
"Boa parte desse crescimento vem da operação de varejo (livrarias), cujo desempenho foi 
espetacular", diz Hopp. A receita bruta da Livraria Saraiva subiu 56,5% e totalizou R$ 185,1 
milhões, com destaque para o crescimento das vendas no varejo eletrônico, que cresceram 
85,7%, passando de R$ 37,5 milhões no primeiro trimestre de 2007 para R$ 69,6 milhões nos 
três primeiros meses deste ano e cuja participação no total da receita bruta da livraria cresceu 
de 31,7% para 37,6%, no mesmo intervalo.  
 
Hoop destaca que, além da melhoria da experiência de compra na internet (o site da Siciliano 
foi todo repaginado, por exemplo), as novas categorias de produtos disponibilizadas no site 
também contribuíram para a expansão. A Saraiva começou a vender eletrônicos, produtos de 
informática, livros importados e aparelhos celulares na pontocom. O número de clientes ativos 
na internet passou de 1,015 milhão para 1,314 milhão, alta de 29,5%, e o valor desembolsado 
aumentou 30%, de R$ 127 para R$ 165 por compra. "Estamos crescendo num ritmo mais 
acelerado que o e-commerce do País, que no ano passado se expandiu 48%". As vendas das 
lojas físicas cresceram 42,9% e somaram R$ 115,16 milhões, reflexo da inauguração de sete 
lojas.  
 
A receita bruta da Editora Saraiva caiu 7,6% e somou R$ 112,5 milhões. Segundo Hoop, essa 
queda é fruto da antecipação da entrega dos livros para o governo para dezembro, o que 
prejudica a comparação com o primeiro trimestre de 2007, quando parte das entregas foi feita 
em janeiro.  
 



As vendas para o governo, recorde da empresa, cresceram 17,8%, para R$ 99 milhões. Já a 
comercialização de livros no mercado privado subiu 9,3% e alcançou R$ 112,2 milhões.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C5. 


