
FATO RELEVANTE
A Saraiva S.A. Livreiros Editores (“Companhia” ou “Saraiva”) em cum-
primento ao previsto no artigo 157, § 4°, da Lei n° 6.404/76, e ao dis-
posto na Instrução CVM n° 358/02, comunica aos seus acionistas e in-
vestidores, e ao mercado em geral, que em 07/12/2007 adquiriu ações 
representando a totalidade do capital social da Pigmento Editorial S.A. 
(“Pigmento”). A Pigmento é responsável pela comercialização do Ético 
Sistema de Ensino, que será composto por (i) uma linha de materiais 
didáticos editados com absoluto rigor conceitual, destinada à educação 
infantil, aos níveis de ensino fundamental e médio e aos cursos pré-vesti-
bulares; e (ii) uma linha de serviços que atendem a outras necessidades 
das escolas conveniadas, incluindo apoio pedagógico e administrativo, 
que enriquecem a prática educativa e auxiliam o trabalho do professor 
e do gestor. A Pigmento atua há quatro anos no mercado editorial, com 
sede em Ribeirão Preto (SP). Seu fundador, José Arnaldo Favaretto, que 
continuará a frente das operações do Ético Sistema de Ensino como 
executivo responsável por essa linha de negócios, tem experiência de 30 
anos na área educacional como professor, autor de livros didáticos e di-
retor editorial de renomadas editoras na área de livros didáticos e de so-
luções educacionais. Com esta aquisição a Saraiva ingressa no merca-
do de Sistemas de Ensino, o qual, segundo estimativas da Companhia, 
movimenta cerca de R$ 500 milhões anuais no Brasil. Esse importante 
movimento estratégico agrega valor às soluções educacionais ofereci-
das pela Saraiva, que incluem agora, além da tradicional e reconhecida 
qualidade de seus livros, um Sistema de Ensino diferenciado.

São Paulo, 07 de dezembro de 2007.
SARAIVA S.A. LIVREIROS EDITORES

João Luís Ramos Hopp
Diretor de Relações com Investidores
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