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Em 2002, companhia registrou queda nas vendas e faturamento recuou 4,5%  
 
Um ciclo benéfico na área editorial e a expectativa de melhora econômica fizeram a Saraiva 
estimar recuperação de receitas este ano. Em 2002, no entanto, a companhia apresentou quedas 
nas vendas e o faturamento líquido recuou 4,5%, para R$ 362,792 milhões.  
 
Segundo o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da empresa, João Luiz Hopp, o bom 
período da Editora Saraiva anima as expectativas.  
 
Responsável por quase metade das vendas totais, esse segmento teve queda de 40% no ano 
passado, por causa de compras menores do governo para o Programa Nacional do Livro Didático 
(PNLD).  
 
Hopp esperava a retração, já que para 2002 estava previsto comércio apenas para reposição de 
livros. Mas este ano é o período forte no tradicional ciclo de vendas ao governo, que volta a 
comprar para o ensino fundamental.  
 
A Editora também vende ao mercado privado. Nesse nicho, as entregas de livros didáticos para 
livrarias subiram 1% e o comércio de material jurídico aumentou 18% no ano passado, por causa 
da mudança no Código Civil.  
 
"Continuamos a ver um ano bom nesse segmento, já que as pessoas continuarão comprando a 
versão nova." A receita da Editora como um todo foi de R$ 173,3 milhões, com queda de 11%.  
 
Na estimativa de aumento dos ganhos, Hopp também leva em conta uma melhora da situação do 
segmento Livraria, cujo faturamento caiu 1%, para R$ 175,6 milhões, no ano passado, por causa 
da retração econômica e da turbulência no cenário político. Apesar das pressões, diz, "foi um ano 
satisfatório".  
 
Para 2003, "o curto prazo não está uma maravilha". Mas ele acredita que sem a instabilidade pré-
eleitoral, a projeção de uma guerra curta e os sinais positivos do novo governo no plano fiscal 
devem melhorar a situação.  
 
Hopp também se mostra otimista com a área de vendas pela Internet, cuja receita subiu 47%, 
para R$ 22,5 milhões, e contribuiu para que o faturamento total em 2002 caísse menos. O diretor 
lembrou que, caso fosse considerado uma loja física, o comércio na Web seria a maior delas. "É 
uma prova de que as vendas eletrônicas realmente vieram para ficar." O diretor lembrou que os 
estoques das lojas físicas da livraria auxiliam as vendas pela Internet.  
 
Esse segmento teve queda de 51% no prejuízo, para R$ 2,8 milhões.  
 
A melhoria desse setor, no entanto, não foi suficiente para aliviar o resultado operacional da 
Saraiva, que caiu 14,5%, para R$ 8,768 milhões. No entanto, efeitos contábeis fizeram com que o 
lucro líquido subisse 10,4%, para R$ 14,29 milhões.  
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