
Apresentação CESAR



Antes de falar da Saraiva é

importante entender o que é

inovação na visão do varejo…





• Fundada em 1914

• Um dos maiores varejos do 

Brasil (o maior em conteúdo)

• Foco na experiência do 

consumidor

• 106 lojas + ecommerce + digital

• Multi-Canal e Multi-Formato

Sobre a SaraivaSobre a SaraivaSobre a Saraiva



• 5.000 eventos culturais em lojas todo

ano

• 6,5 milhões de clientes cadastrados

no programa Saraiva Plus

• 1.5 milhões de tickets por mês

• A marca de livraria mais importante do 

Brasil

Sobre a Saraiva



• Lançado em 1998

• Mais de 2 milhões de clientes

ativos

• 3 milhões de pedidos e 75 milhões

de visitantes únicos por ano

• 400k cartões de crédito emitidos

• Premiada como uma das melhores

empresas no atendimento ao

cliente

• Atualmente o comércio eletrônico

representa cerca de 38% das

vendas da Saraiva

Um dos maiores varejos online do Brasil

Sobre a Saraiva



Mais que uma
Livraria ?
44% categoria de livros



20%

Livros escolares

vendidos

1M

Em 2012
20%

Market Share em

Softwares

Market Share

CD/DVD18%
Market Share em

Livros

Livrarias

Smartphone

1,5%
Market Share

Market Share

50%
BluRay

(GFK)

Estatisticas relevantes



GAMES

10%
Console

30%
Software

Units sold 
(Jan through Sep/12)

+1M
Attachment 

Rate

50/1

Selo Próprio
“Saraiva de Bolso” & “Vira-Vira”

1M
of books sold in 2012

4,5%

Market Share Market Share

Units sold 
(Jan through Sep/12)Estatisticas relevantes



Tablets
Saraiva´s share: 6,26% 
(in revenue – Set/12)

16%  dos iPads foram vendidos pela

Saraiva (3rd Quarter, 2012)

2012 Forecast: 1,2M tablets no 

Brazil

245,4% crescimento em volume 
(Jan-Sep 2012 YOY)

SOURCE: GFK



Saraiva
Linha do Tempo

de inovação
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Mega 

Store

E-Commerce

Games

HardLine

Brinquedos

Siciliano

Unificação 

dos centros 

Distribuição Eletroportáteis

Helpdesk

Viagens, 

Esportes e 

Cursos

Cartão 

Crédito 

Revelação 

Digital

Smartphones

Créditos de 

Celular

Apple 

Premium 

Reseller

Assistência 

Técnica

Garantia 

Estendida

Tablets

Saraiva 

Digital

Faturamento Saraiva.com

Faturamento Lojas Saraiva

1,5321,2751,015828828487352281266238220213182
14012495

(R$ million)



Investindo em

serviços &

Market Place

• Garantia extendida

• Self Publishing

• Print on Demand

• Impressão de fotos

• Assistência técnica

• Espaço café

• Venda de ingressos

• Assinatura de revistas

• Crédito para celular

• Seguro

• Help Desk

• Cartão presente



Saraiva Digital



Livros Filmes

• Lançado em junho de 2010
• 17mil livros nacionais
• 250 mil estrangeiros
• + de 2 milhões de aplicativos baixados
• 30%  da venda de best sellers no site

• Iniciativa: 

Compatível com

• Lançado em maio de 2009
• 7 mil filmes – maior acervo Brasil
• Todos os Majors – Warner, Sony, Disney, 
Universal, Paramount e Fox
• Maior número de lançamentos
• Tecnologia Smooth Streaming

Compatível

Fotos
•Lançado em abril 2007
• Parceria com Digipix
• Processo Ecologicamente correto
• Fotos, Fotolivros e Fotopresentes
• + de 150 tipos de produtos diferentes
• + de 15 milhões de produtos produzidos



Revelação Digital Lançado em abril/ 2007

Maior serviço de Revelação Digital do Brasil + de 1 milhão de fotos reveladas por mês



Filmes Digitais
Aplicativo multi-plataforma PC e Mac, TVs LG e Samsung, Windows 8 e Phone, iPad e iPhone.

Lançado em jun/ 2009



Win 7, 8 e Phone

Smart TV – Samsung, LG, Philips e Sony

iOS
Mac OS

PS3
Xbox 360 e One

Saraiva Player



iOS Android
eReaders

(com adobe drm)

Desktop – Win e Mac

Saraiva Reader



1.660.000
+ 2.600.000 

TOTAL
800.000 140.000

Aplicações Baixadas
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Road Map

E-books

Self-publishing/ 

Assinatura

Venda por capítulo

Audio Books

Games/S

oftware

Music

Magazine

VoD

APPs



Mercado de conteúdo digital





– Geração Y

– Conectados

– Bem informados

Ambiente
Mundo em transformação

– Foco no serviço ao
cliente

– Multi formato

– New Business Models

– Sinergia

– Gadgets

– Internet Based



O mercado de conteúdo digital

cresce nas três principais categorias



O share dos arquivos digitais variou de acordo

com maturidade da categoria em 2012...

Fonte: 1. IPEA / Folha de São Paulo + Estimativas / O Globo / Target Group Index 2012

2. Associação Brasileira de Produtores de Disco

3. IHS Consult



... mascresceemtodoseles

Fonte: 1. IPEA / Folha de São Paulo + Estimativas / O Globo / Target Group Index 2012

2. Associação Brasileira de Produtores de Disco

3. IHS Consult



Mudança importante:
o consumidor começa a pagar pelo serviço

no Brasil e mudar hábitos



No mundo:

•  Número de usuários de P2P 

caiu 17%

•  Queda de 26% conteúdo

baixado ilegalmente

•  Consumo de música via 

streaming pago cresceu 44%

No Brasil:

•  Mercado de música digital 

(download, telefonia móvel e 

streaming) cresceu 83,1%













Por que? internet



1995 – 16 milhões de usuários

2000 – 351 milhões de usuários 

2005 – 1 bilhão de usuários 

2010 – 2,2 bilhões de usuários 

2013 – 2,7 bilhões de usuários

internet

Em 1995, 5% da população mundial usava internet

Em 2013, 40% da população usa internet



Fonte: IBGE popclock / Ibobe Media Dez/12/ Teleco / IDC / IE 

Market Research





Fonte: 1. IPEA / Folha de São Paulo + Estimativas / O Globo / Target Group Index 2012 

2. Associação Brasileira de Produtores de Disco

3. www.vervideo.com.br / Auditado pela Ancine



Desafios do mercado de 
entretenimento



O mercado de conteúdo digital

O artigo de Bower e Christensen (1995), “Disruptive
Technologies”, havia advertido, contra os riscos a que as 

principais companhias estavam expostas se resistissem as 
novas tecnologias, sob o pretexto de que os clientes 
tradicionais não as queriam e as margens de lucros 

projetadas não eram grandes o bastante: deixando de agir, 
elas correriam o risco de dar espaço para companhias 

menores, que poderiam criar um mercado 
experimentando de novos produtos e colocar-se na linha 

de frente quando os novos produtos decolassem



nossos concorrentes mudaram

(...)



Livros
Livros



Livros

=



Resultados
Borders

“… For more than a decade, Borders stores have symbolized what is 
wrong in retailing today, where corporate leaders, completely out of 
touch with their customers, make decisions based not upon where 
the market is going, but instead where it's been…”

Mike Edwards
ex CEO Borders



“ … Eventually, we began to think this Internet stuff may have 
some legs, so in the spring of 2008 we launched our new 
Borders.com site with great fanfare…”

“… For more than a decade, Borders stores have symbolized what is 
wrong in retailing today, where corporate leaders, completely out of 
touch with their customers, make decisions based not upon where 
the market is going, but instead where it's been…”

Mike Edwards
ex CEO Borders

Resultados
Borders



“…We made it just like visiting one of our stores. Well, one of 
our stores if it only had 3 shelves, covering fiction, nonfiction 
and DVDs. Pretty cool, huh?...”

“ … Eventually, we began to think this Internet stuff may have 
some legs, so in the spring of 2008 we launched our new 
Borders.com site with great fanfare…”

“… For more than a decade, Borders stores have symbolized what is 
wrong in retailing today, where corporate leaders, completely out of 
touch with their customers, make decisions based not upon where 
the market is going, but instead where it's been…”

Mike Edwards
ex CEO Borders

Resultados
Borders



“…So when Amazon was selling bestselling hardcovers for $15, 
we priced them at $25, just a couple of bucks off list price…”

“…We made it just like visiting one of our stores. Well, one of 
our stores if it only had 3 shelves, covering fiction, nonfiction 
and DVDs. Pretty cool, huh?...”

“ … Eventually, we began to think this Internet stuff may have 
some legs, so in the spring of 2008 we launched our new 
Borders.com site with great fanfare…”

“… For more than a decade, Borders stores have symbolized what is 
wrong in retailing today, where corporate leaders, completely out of 
touch with their customers, make decisions based not upon where 
the market is going, but instead where it's been…”

Mike Edwards
ex CEO Borders

Resultados
Borders



Filmes



Filmes

=



Música



Música

=



O que aprendemos



Outcomes
Timeline



I. Sortimento
If the shelf is not 

made of rubber, the 
online operation is…

In-Store Online

Books

Newspaper & Magazines

E-books

PaperCraft

CD & DVD

Audio & Video

Television

Mobile

Games & Toys

Personal Care

Kitchen Appliance

Sports & Lifestyle

SARAIVA
Borders



II. Aumento de ticket

* The in-store average ticket maintains constant during the years

** Confidential Saraiva Data

In-store On-line Average

R$ 55,00 

R$ 160,00 

R$ 81,00 

Borders´
only possibility

+47%
(in store)



III. Aumento da base de clientes

6,5 MM  “regular” clients             
actives in data base

+1,5MM  online clients             
registered in data base

7B  possible                       
“new clients”



IV. Experiência

Marcelo durante uma
reunião lembra do 

aniversário de seu filho

Conecta no APP de e-commerce 
da Saraiva

Ele vai até a 
loja, retira o 
presente e 

ainda toma um 
café.

Escolhe o presente, o APP 
mostra o estoque

disponível na loja mais
próxima e reserva para

ele.



CESAR

Projetos com Saraiva Digital:

• Consultoria estratégica

• Sourcing – Projeto hardware

• Apoio em projetos de parcerias 

internacionais

• Célula de inovação

• Suporte à operação do projeto 

Saraiva e-reader



Deric Degasperi Guilhen

dericd@saraiva.com.br

Obrigado!

Perguntas?


