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A tradicional livraria e editora Siciliano está na mira de alguns grupos do setor. A 
empresa, fundada há 78 anos, recebeu quatro ofertas de compra para a editora, que é 
composta por três selos - o Futura, que publica títulos de negócios, o Caramelo, 
especializado em livros infantis, e o Arx, de ficção e não-ficção - totalizando, juntos, 
1,2 mil títulos em catálogo. "Realmente fomos procurados, mas não estamos à venda", 
afirma Álvaro Silva, presidente da companhia, sem citar nomes dos interessadas, nem 
os valores oferecidos. 
 
Embora seja a divisão mais visada na companhia, a editora representa apenas 7% do 
faturamento da Siciliano. "Pretendemos aumentar essa participação este ano", diz 
Silva. Outros 5% correspondem à vendas virtuais, 7% às oito franquias e o restante às 
52 lojas próprias. 
 
Silva conta que a atração pela Siciliano é resultado de uma reestruturação interna, 
iniciada em 2005 e que fez com que a empresa registrasse vendas 22% maiores que 
em 2004. 
 
Silva que já passou por empresas como IBM e Medial Saúde, foi contratado 
exatamente para rever as operações da Siciliano. A primeira providência do executivo 
foi reestruturar a equipe dos três segmentos do grupo: rede de livrarias, a loja virtual 
e a editora. Esta última, ganhou mais visibilidade com a chegada de Janice Florido, que 
por 20 anos trabalhou na concorrente, Nova Cultural (editora especializada em 
romances açucarados). 
 
Desde então, ela diminuiu o número de títulos lançados por mês, de 30 obras em 2004 
para os atuais 16, e passou a investir em escritores com mais apelo comercial. Na 
nova estratégia de negócios da Siciliano, o selo Arxjovem - destinado ao público 
infanto-juvenil e com 84 títulos em catálogo - será incorporado pela divisão Arx, para 
atrair, também, os adultos. 
 
O próximo passo é aprofundar as mudanças já iniciadas na rede de livrarias. Silva diz 
que, desde o início de 2005, o grupo decidiu não vender mais CDs, DVDs, e artigos de 
papelaria em sua lojas para aumentar o espaço dos livros. O grupo continua com a 
mesma pretensão, porém estão revendo alguns casos, como o de duas lojas de rua em 
São Paulo, nos bairros Cidade Jardim e Vila Olímpia. 
 
Por não terem lojas de CDs e DVDs por perto, ao contrário do que acontece nos 
shoppings, o grupo reavaliou a medida de um ano atrás e decidiu terceirizar o serviço. 
Nesses dois locais, a Siciliano irá alugar um espaço, dentro da loja, para que uma 
empresa venda os produtos. Silva não revela o nome da nova parceira porque o 
contrato ainda não está fechado, mas disse que as lojas serão reformadas para abrigar 
as novas mercadorias. As unidades de shopping centers onde não há lojas de CDs e 
DVDs também serão avaliadas. 
 
Além de aumentar o mix em algumas lojas, o grupo irá investir de forma mais 
agressiva no sistema de franquias, lançado em meados de 2004. "Iremos abrir 15 
franquias este ano, algumas em capitais onde não estamos", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 jan. 2006, Empresas, p. B4. 


