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Empre s a s

Lucro da Qualicorp
A administradora de planos de
saúde Qualicorp teve alta de 42%
no lucro do terceiro trimestre,
para R$ 18 milhões.
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Motorola tenta
retomar liderança
com celulares mais
baratos, diz o chefe
Dennis Woodside B9

Est rat é g i a Projeto de reestruturação da companhia
demandou recursos de R$ 10,2 milhões no trimestre

Saraiva integra
varejo e editora
Beth Koike
De São Paulo

A Saraiva iniciou uma reestru-
turação para integrar seus negó-
cios de varejo e editora que, até
então, eram tratados de forma
bem separada. O projeto já de-
mandou recursos de R$ 10,2 mi-
lhões que foram reportados no
balanço do terceiro trimestre.

Deste total, R$ 4 milhões fo-
ram destinados para contrata-
ção de consultorias que estão
desenvolvendo trabalhos de re-
posicionamento da companhia
no mercado. Os outros R$ 6,2
milhões foram pagos em resci-
sões trabalhistas de funcioná-
rios que eram da editora. “Nessa
reestruturação de pessoas, prio-
rizamos quem melhor se adapta
ao novo perfil da companhia”,
disse João Luis Hopp, diretor de
relações com investidores da Sa-
raiva, sem enumerar quantos
funcionários deixaram a empre-
sa. A editora conta com uma
equipe de cerca de 900 pessoas e
as livrarias com mais 4,7 mil.

O executivo cita alguns exem-
plos de sinergias possíveis entre
os dois negócios da companhia.
As escolas que adotarem os títu-

los da editora Saraiva poderão
ter suas listas de livros escolares
disponíveis no site da varejista. É
comum no início do ano a falta
de alguns livros didáticos, o que
obriga os clientes a buscá-los em
várias livrarias. “Um outro exem-
plo são os livros de autores em
começo de carreira publicados
apenas no digital e que despon-
taram em vendas. Podemos im-
primir pela editora Saraiva e ven-
der nas lojas”, disse Hopp.

Segundo o executivo, a com-
panhia também está muito aten-
ta às novidades digitais.

“A Saraiva é verticalizada. Tem
um forte relacionamento com as
escolas por meio da editora, um
amplo canal de varejo e distri-
buição. Queremos aproveitar tu-
do isso e ter a maior sinergia pos-
sível dos negócios”, explicou o di-
retor de relações com investido-
res da companhia.

Dentro do projeto de reestru-
turação, Michel Jacques Levy, no-
vo diretor superintendente há
cerca de dez dias, será responsá-
vel pelo grupo como um todo.
Abaixo de Levy, um dos cargos
de diretor da editora foi extinto
com a aposentadoria de um dos
executivos.

As despesas de R$ 10,2 milhões
com a reestruturação impacta-
ram o resultado da Saraiva, que
registrou prejuízo de R$ 22,2 mi-
lhões no terceiro trimestre. No
mesmo período do ano passado,
a companhia havia apurado um
lucro de R$ 6 milhões.

Outro fator que jogou para
baixo os números da Saraiva foi
a venda de livros escolares para
o governo federal. Neste ano, o
MEC fechou as negociações jun-
to às editoras com atraso, ape-
nas no fim do terceiro trimestre.
Na licitação de 2012, o contrato
foi assinado em agosto e houve
tempo hábil para computar
uma parte da receita da venda
dos livros para as escolas públi-
cas. “No ano passado, houve
uma receita de R$ 32 milhões e
neste último trimestre foi zero.
Será tudo contabilizado no
quarto trimestre”, disse Hopp.

Entre julho e setembro, a recei-

ta líquida da editora teve queda
38%, para R$ 91,3 milhões. A Sa-
raiva fechou com o governo uma
venda de R$ 173 milhões, o que
representa um aumento de 32%
sobre a licitação anterior.

No negócio de varejo, a Sarai-
va também registrou perdas de
R$ 1,7 milhão contra um lucro
de R$ 3,2 milhões de um ano an-

tes. A queda é explicada por
margens apertadas nas vendas
de produtos de informática e
eletrônicos e mudanças na tri-
butação do INSS neste ano.

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Hopp, da Saraiva, que teve prejuízo de R$ 22 milhões de julho a setembro

Audit, Tax, Advisory and Outsourcing

Advisory
Services.

Fale conosco!

CONTATO:Aline Barabinot ou Marcelo Vitali – +55 (11) 3266 3631 – aline@orbiz.com.br ou marcelo@orbiz.com.br

MIPIM® is a registered trademark of Reed MIDEM.All rights reserved.

Explore novas oportunidades
O BRASIL, UMA ECONOMIA PRÓSPERA E SAUDÁVEL COM UMA DAS INDÚSTRIAS DE

CONSTRUÇÃO MAIS DINÂMICAS, ESTÁ EXPANDINDO SUA PRESENÇA INTERNACIONAL

• Conheça os projetos brasileiros no MIPIM 2014, em que o Brasil será País de Honra e terá um Pavilhão exclusivo de mais de 400 m²
• Ganhe experiência em nossa conferência especial sobre Brasil, apresentada pelos especialistas e tomadores de decisão do setor
• Seja parte dos eventos de networking e conheça os principais atores brasileiros deste mercado
• Conheça o melhor «Projeto Brasileiro» na prestigiada cerimônia MIPIMAwards
• Acesse o Banco de Dados On-line da MIPIM antes, durante e após o evento para se conectar com mais de 20.000 potenciais parceiros e clientes

MIPIM 2014 - Brasil País de Honra

OMIPIM, evento líder mundial em investimentos imobiliários, reúne os

atores mais influentes e oferece acesso sem igual ao maior número de

projetos de desenvolvimento e fontes de capital no mundo.
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