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O planejamento estratégico da rede de livrarias Siciliano é chegar ao final do ano 
com 70 lojas no Brasil. Das suas 62 lojas, 10 são franquias e a meta é inaugurar 
mais seis até dezembro. O objetivo é atingir praças em que a marca ainda não está 
presente, como Belém, Manaus e São Luís, além de consolidar a rede nas cidades 
em que já tem franquias. A novidade para o segundo semestre é o investimento em 
serviços agregados nas lojas da rede como floricultura e cafeteria. O investimento 
inicial para ser um franqueado Siciliano é de R$ 384 mil, incluindo a taxa de 
franquia, o capital para instalação e o capital de giro. O faturamento médio mensal 
da rede no varejo, sem contar o serviço do portal de internet e a editora de livros, 
gira em torno de R$ 12 milhões, o que daria média de R$ 190 mil mensais por 
unidade. 
 
De acordo com Fernanda Beli, diretora de franquia e operações de varejo da 
Siciliano, embora a taxa de franquia (a partir de R$ 135 mil ) seja considerada alta 
em relação a outras franquias, vale a pena pagar o valor uma vez que há trabalho 
da franqueadora em prover às lojas franqueadas know-how com suporte e 
treinamento, auxílio na seleção do local para instalação da nova unidade, análise da 
concorrência e projeto arquitetônico Outras vantagens apontadas por Fernanda são 
logística centralizada, consultoria de campo constante e produtos 100% 
consignados.  
 
Segundo a diretora, o franqueado tem a facilidade de ter o estoque administrado 
pela matriz e o quadro de funcionários operado inicialmente pelo departamento de 
recursos humanos da franqueadora. Entretanto, na avaliação de Francisco Barone, 
coordenador do programa de pequenos negócios da Fundação Getulio Vargas 
(FGV), a taxa de franquia é alta, independentemente dos serviços que a 
franqueadora dispõe. 
 
"A Siciliano busca a consolidação da marca constantemente desde a primeira 
franquia, aberta em 2004, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Além disso, 
procura se estabelecer em regiões em que ainda não está presente para aumentar 
o número de franquias, mas sempre oferecendo um diferencial para o franqueado. 
A maior prova disso é que buscamos uma diferenciação nas lojas, seja no 
departamento infantil ou no acervo de livros e revistas. A grande missão é 
identificar o diferencial que a franquia pode oferecer de acordo com o público 
consumidor que pretende atingir e com o conceito da loja", frisa a diretora. 
 
Esta diferenciação pode ser vista na franquia de Caxias do Sul em que há área 
infantil com motivos da Turma da Mônica e um café próprio. Em São Carlos, São 
Paulo, além da área infantil e de um café da Casa do Pão de Queijo, a franquia 
dispõe de estacionamento para 12 veículos e espaço cultural. No Leblon, Zona Sul 
do Rio, há o espaço infantil com motivos dos personagens da Disney. O ritmo de 
abertura de franquias das Livrarias Siciliano deve se intensificar nos próximos 
meses, já que a empresa pretende abrir mais seis lojas até o final do ano. 
 
Empresário opta pela marca depois de avaliar o setor  
O franqueado Alexandre Lobo Machado inaugurou sua loja no último mês de abril 
no Rio de Janeiro, no bairro do Leblon. Depois de trabalhar por 11 anos como 
proprietário de uma empresa de design, Machado decidiu investir em outro setor e 
optou por uma franquia. Em primeiro momento, contratou uma consultoria em São 
Paulo para identificar qual seria o perfil do negócio. A livraria foi a opção depois de 
avaliar diversos setores. O próximo passo foi escolher, após pesquisas, inclusive de 
concorrência, qual poderia se situar no perfil que estava planejando. Dessa forma, 
investiu na Siciliano. 



 
"Optei pela Siciliano pelo peso da marca; o valor da livraria no mercado; o modelo 
de organização da franquia, com processos bem definidos; e por ser a maior rede 
com livrarias própria no País. A chance de sucesso em abrir um negócio do zero é 
menor do que investir em uma franquia. O modelo permite que se possa herdar a 
solidez e o know-how de uma marca forte, além de um público fiel conquistado ao 
longo dos anos. Esperei oito meses para achar um ponto comercial no Leblon que 
se encaixasse em todos os requisitos da franqueadora previa. A loja, que visa ao 
público AA, tem 100 metros quadrados e planejo futuramente expandi-la e incluir 
um café", conta Machado. 
 
A idéia de expandir o número de lojas utilizando o sistema de franchising foi a 
estratégia adotada pela rede Siciliano para ampliar a sua participação no mercado 
brasileiro a partir de 2004. Atualmente, são 52 lojas próprias distribuídas pelos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Brasília, Ceará, Pernambuco, Salvador, Paraíba e 
Goiânia. Fernanda informa a quem busca a franquia Siciliano que não precisa ter 
experiência no segmento, mas sim se interessar pela operação do negócio e por 
novos desafios.  
 
 
 
SERVIÇO  
Siciliano, www.siciliano.com.br e 0xx-11-3649-4747 
 
Francisco Barone, baronefgv.br 
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Siciliano  
 
Negócio: livraria Investimento inicial: a partir de R$ 384 mil (taxa de franquia, 
capital para instalação e capital de giro) 
 
Taxa de franquia: a partir de R$ 135 mil 
 
Capital de giro: a partir de R$ 24 mil 
 
Capital para instalação: a partir de R$ 225 mil 
 
Faturamento médio mensal: R$ 190 mil  
 
Taxa de propaganda: 2% do faturamento bruto 
 
Taxa de royalties: 4% do faturamento bruto  
 
Número de funcionários: mínimo de 8 
 
Área: 90 metros quadrados 
 
Tempo de retorno: 42 meses 
 
Risco: médio. "Em função da concorrência do setor que, além de competir com as 
livrarias físicas, concorre com as livrarias virtuais. A taxa de franquia é alta, por 
melhor que sejam os serviços que a franqueadora dispõe", avalia Francisco Barone, 
coordenador da Fundação Getulio Vargas (FGV). 
 



Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 4 jul. 2006, Seu Negócio, p. B-
18. 
 


