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   “Quando tenho algum dinheiro, compro livros. 
Se ainda me sobrar algum, compro roupas e 

comida.” 
                        

 Erasmo de Roterdã 
 

 
   “Eu entro, mas quero ficar até à noite que é a 

hora desse burburinho.” 
                        

                                                                                                                 Ivan Presença 
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Resumo 

 
 

O presente trabalho fala primeiramente sobre o amor aos livros. Retrata de 

forma simples os grandes prazeres e ensinamentos que são possíveis de se obter 

por meio de uma boa leitura. A partir daí, a pesquisa segue com uma revisão de 

literatura que busca identificar a trajetória da criação do Quiosque cultural, bem 

como um pouco da vida do seu criador, o livreiro Ivan Presença. Mais do que isso, 

mostra a relação do sebo com os seus freqüentadores, traçando de forma resumida 

um perfil dos usuários do estabelecimento. Para Concluir, o trabalho é finalizado 

com um estudo de caso que faz uma análise para melhorar o estabelecimento, 

partindo do princípio de que o sebo pode ser considerado como parte do patrimônio 

cultural / social de Brasília, além de mostrar a ligação da biblioteconomia como 

instrumento auxiliador dessa transformação.  

 
Palavras-Chave: Sebo. Ivan Presença. Conic. Estudo de usuários. Planejamento 

estratégico. Livreiro. 
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Abstract 
 
 

This research seeks first to show love for books. It portrays in a simple way 

the great pleasures and teachings that are possible to achieve by means of a good 

reading. From there, the search continues with a literature review that seeks to 

identify the trajectory of the Quiosque Cultural as well to outline some biodata of its 

creator, the bookseller Ivan Presença. More than that, it shows the relationship with 

the old book store and its clients, or with people who use to go there, briefly outlining 

a profile of the users of the establishment. To conclude, the work is finished with a 

case study that makes an analysis to improve the place, assuming that the old book 

store can be considered as part of the cultural / social heritage of Brasilia, in addition 

to showing the connection of librarianship, which can be understood as a tool 

supportive of this transformation.  

 

Keywords: Old book store. Ivan Presença. Conic. Study users. Strategic planning. 

Book. Bookseller. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, o ato de ler não se limita ao livro impresso. A leitura é 

realizada de várias maneiras e vem sendo reaprendida a partir dos novos suportes, 

chegando muitas vezes a um nível excessivo de informações, visto que com 

frequência acabamos por ler o que não nos interessa de fato, apenas pela existência 

do texto em nosso ambiente. A Internet proporcionou uma revolução na busca de 

conhecimento, pois é uma opção rápida e instantânea. Contudo, essa revolução fez 

com que a leitura de livros diminuísse nos últimos tempos. Para se ter uma ideia, 

Dick Bras, (WIKIPEDIA, 2012) vice-presidente da Microsoft, disse que a partir de 

2019, o verbete “livro” nos dicionários deverá trazer a seguinte definição: “Importante 

obra escrita, geralmente acessível por intermédio de computadores ou de 

equipamento eletrônico pessoal.” 

Pesquisa feita em 2012, pela Retratos da Leitura no Brasil revela que o 

brasileiro lê em média 4 livros por ano e apenas 2,1 livros até o fim. Em 2007, a 

média era de 4,7. Do lado oposto, o tempo do brasileiro na rede social Facebook é 

em média de 8 horas por mês, enquanto que a mundial é de 6,3 horas, de acordo 

com estudo encomendado à empresa Score pelo Facebook. A pesquisa revela 

ainda, que os internautas brasileiros são cerca de 54 milhões e suas atividades 

prediletas são publicar fotos (82%) e curtir publicações (73%). (ALENCASTRO, 

2012). 

Em relação a este aspecto é importante ressaltar as palavras de Gritti (2007), 

em que o autor afirma que na vida os momentos deslumbrates são necessários, 

porém não são apenas os momentos de estar com a TV ou 'conectado' ao 

computador que são capazes de porporcionar prazer, a poesia, a música e os livros 

também são fontes que podem ajudar a encontrar estes momentos deslumbrantes. 

O autor também afirma que ferrenhos defensores destes objetos frios tais como a 

TV ou o computador, que muitas vezes levam à solidão, encontram-se muitas vezes 

sem uma visão de conjunto, não se preocupando com as consequências deste ato. 

(GRITTI, 2007). 

Nesse contexto, a ideia de pesquisar sobre as relações com o livro e a 

profissão do livreiro surgem, além de observar as contradições desse ramo frente às 

tecnologias e às necessidades informacionais dos seus usuários. 

 



11 

 

1.1 – Justificativa 

 

No Brasil, os estabelecimentos comerciais e os culturais (haja vista o exemplo 

das bibliotecas) têm passado constantemente por processos de inovação e 

modernização para acompanhar o desenvolvimento tecnológico e as necessidades 

mais complexas dos usuários. Hoje em dia as empresas precisam prestar serviços 

mais rápidos e eficientes para usuários, e os profissionais da informação buscam 

ferramentas que podem suprir melhor as suas necessidades.  

Em um tempo em que as informações são perdidas ou trocadas velozmente, 

o suporte impresso já é visto como um modelo romântico de leitura, ligado aos 

velhos tempos e hábitos. Apesar disso, não é difícil encontrar quem ainda dê 

preferência a esse tipo de informação e, por que não dizer, diversão. Ainda que 

alguns clientes de livraria já prefiram as versões digitais dos seus livros, estamos 

longe de afirmar que livrarias ou sebos que optem por comercializar apenas o 

modelo tradicional de livros não tenham a sua clientela exclusiva. Nesse sentido, 

nada mais natural do que conhecer quem prioriza esse produto. Ou seja, é 

fundamental conhecer quem freqüenta esses lugares.  

Mais ainda, caso seja de interesse, é de extrema importância para o 

proprietário manter um sebo ou uma livraria cultural em pleno funcionamento, com 

condições adequadas de suprir as curiosidades e as necessidades informacionais 

dos seus usuários. 

Este trabalho busca, portanto, não só conhecer os freqüentadores do sebo 

Quiosque cultural, como também (e principalmente) fazer uma análise estratégica 

dos pontos que precisam ser melhorados para que o estabelecimento tenha plenas 

condições de continuar a sua trajetória como importante espaço cultural, que abriga 

obras dos mais variados tipos e gostos, considerado por muitos como patrimônio 

cultural da cidade de Brasília. 
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1.2 – Objetivos 

 

A seguir são descritos o objetivo geral e os específicos da pesquisa. 

 

1.2.1 – Objetivo geral 

 

Fazer um estudo de caso no Sebo Quiosque Cultural do livreiro Ivan 

Presença. 

 

1.2.2 – Objetivos específicos 

 

 Apontar os benefícios da leitura de modo tradicional; 

 Apresentar a importância do Quiosque cultural como estabelecimento 

para a troca de informações e experiências literárias; 

 Apresentar um pouco da história do Quiosque cultural e do seu 

fundador; 

 Fazer um breve estudo de usuários para conhecer os freqüentadores 

do estabelecimento; 

 Apontar os pontos fortes e fracos do estabelecimento, para posterior 

alteração da estrutura do ambiente, visando à continuação do acervo e do 

sebo como grande espaço incentivador da cultura em Brasília; 

 Mostrar a importância da biblioteconomia para a organização de um 

acervo; 

 Descrever os passos necessários para a implementação de melhorias 

ao ambiente, com o objetivo de facilitar a recuperação da informação e o 

melhor atendimento ao cliente. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura visa demonstrar o estágio atual da contribuição 

acadêmica em torno de um determinado assunto e proporciona uma visão 

abrangente de pesquisas e contribuições anteriores, conduzindo ao ponto 

necessário para investigações futuras e desenvolvimento de estudos posteriores. 

(SANTOS, 2012). 

Para a elaboração deste estudo foram consultadas as seguintes fontes: 

 Catálogo da Biblioteca da Universidade de Brasília; 

 Base de dados na área da Ciência da Informação; 

 Blogs de diversas áreas do conhecimento; 

 Páginas de sebos na Internet; 

 Acervo pessoal do autor; 

 Acervo pessoal do livreiro Ivan Presença. 

 

A importância de uma revisão de literatura é inegável, uma vez que esta 

contribui para um pensamento reflexivo que permite descobrir novos fatos e relações 

em qualquer área do conhecimento. Por se tratar de uma instituição brasileira, os 

artigos relacionados ao planejamento estratégico utilizados para essa pesquisa são, 

em sua maioria, de origem nacional, visto que eles se adéquam mais à realidade da 

instituição avaliada. 

Essa revisão discorrerá sobre os seguintes temas por ordem:  

 A paixão pelo livro impresso; 

 A instituição pesquisada, ou seja, o Quiosque cultural e o ambiente em que 

ela está localizada (Conic); 

 Questões relativas ao planejamento estratégico e os seus objetivos. 

 

Antes disso, contudo, apresentamos algumas breves definições, retiradas do 

Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia (CUNHA, CAVALCANTI, 2008): 

 

 Sebo: livraria que vende livros usados. Como consideramos esse conceito um 

pouco limitado, optamos também o conceito disponível na Wikipedia, que diz 

que sebo é o nome popular dado a livrarias que compram, vendem e trocam 



14 

 

livros usados. O preço dos livros vendidos em sebos ou alfarrabistas é 

geralmente mais baixo, com exceção de livros raros, autografados, primeiras 

edições, os que levam encadernação de luxo, que podem ter um custo maior 

por seu valor histórico. Estas lojas de livros usados costumam ser bastante 

frequentadas por curiosos, estudiosos e colecionadores. Alguns sebos 

disponibilizam uma oferta mais ampla de autores do que as livrarias 

tradicionais. (WIKIPEDIA, 2014) 

 Livro: Documento, formado pela reunião de folhas ou cadernos, geralmente 

impressos e constituindo uma unidade bibliográfica. 

 Livreiro: Comerciante de livros e outras obras impressas. Pode também ser 

considerado mais do que um simples vendedor de livros, pois carrega consigo 

informações literárias sobre diversas obras. 

 

2.1 – A paixão pelos livros 

 
O mundo moderno produz diversas tecnologias, o que faz com que as 

pessoas interajam socialmente e culturalmente através das máquinas. As relações e 

percepções com a leitura ocorrem por E-book, Internet e diversos softwares, que 

transmitem a informação em tempo real até os seus usuários. De certa forma, é 

possível afirmar que se tornou mais fácil ter acesso às informações, da mesma 

forma que se gasta menos tempo para isso. Por outro lado, quando se trata de 

literatura e cultura de uma sociedade, o livro impresso e o contato com a mídia 

original ainda podem fazer muita diferença, visto que, de acordo com Gaarder: 

“Atualmente fala-se muito das coisas interativas, porém ler um livro é um processo 

interativo, e utilizamos mais ‘megabytes’ cerebrais para ler um livro que entreter-nos 

com um vídeo game” (GAARDER, 2014). 

Desse modo, se analisar os atrativos da tecnologia podemos questionar, 

realmente, o futuro das livrarias, sebos e finalmente, livros impressos. Mas quando 

se trata do mundo da imaginação e criatividade a possibilidade de liberdade que o 

livro impresso nos transmite é insubstituível. Desse modo, cremos que o livro virtual 

pode coexistir com o impresso, pois cada um traz sensações e percepções 

diferentes ao leitor, como complementa Chartier (1997), a interpretação de sentido 

pode ser uma ou outra, dependendo do suporte em que as letras estão postas; dos 

diferentes públicos, com seus gostos, seus costumes; ou a comunidade a que 
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pertencem. Certa vez, José Saramago, declarou: “Livro não enguiça” e eis que para 

muitos, mais do que não “enguiçar”, o livro impresso é capaz de transmitir 

sensações e emoções diferentes daquelas despertadas por um dispositivo 

eletrônico. Para os amantes do livro, a mágica está em folheá-lo, sentir sua textura, 

seu cheiro e de levá-lo consigo a qualquer lugar. 

A paixão pelos livros só pode ser entendida por quem a vive. Contudo, é 

possível ensinar e transmitir esse gosto. Há quem opte por dedicar a vida tentando 

cultivar o hábito e o amor à leitura em crianças, jovens, adultos, idosos. Exemplo de 

profissões que carregam essa responsabilidade não faltam, podemos citar os 

professores, os bibliotecários, os pedagogos, jornalistas, escritores e os livreiros 

também. Por nutrir uma relação intrínseca com os livros, o responsável pela criação 

do Quiosque cultural, o livreiro Ivan Presença, tornou-se um dos temas centrais 

desse trabalho. O seu envolvimento com os livros veio desde cedo e sempre o 

motivou a trabalhar nesse meio: trabalhou diversas livrarias, foi dono de uma das 

mais importantes livrarias do centro-oeste na década de 70, divulgou livros 

franceses no Brasil, participou do projeto Mala do Livro, e hoje passa seus dias no 

Quiosque Cultural, um sebo localizado no CONIC.1 

O papel de pessoas como Ivan Presença hoje se torna fundamental, visto 

que, de acordo com Gritti, 2007: 

 
 

Hoje no Brasil, nas livrarias não se encontra mais a tradicional figura do 
livreiro entendido como profissional apaixonado e culto, está em extinção 
nas livrarias do país. O que vemos são vendedores e gerentes que sabem 
manusear muito bem o computador, que não lêem, tem baixos 
conhecimentos gerais e não conhecem os catálogos das editoras. Em 1991, 
dos 135 gerentes entrevistados em São Paulo, somente 12 podiam ser 
chamados de livreiros. Na Suíça, por exemplo, o livreiro é um titulo 
legalmente protegido pelo governo federal. Na Europa, o termo livreiro não 
é restrito ao dono da livraria, mas se aplica a todo funcionário que atende e 
orienta o leitor. O livreiro é uma pessoa que tem a função social de ligar o 
escritor ao leitor (GRITTI, 2007, p. 242). 

 

Como grande conhecedor de obras literárias e de culturas diversas, é 

inegável que Ivan Presença pode ser chamado de livreiro. Mais ainda, é 

                                                 
1
 O Setor de Diversões Sul, mais conhecido pela alcunha de Conic, é um centro de comércio e 

entretenimento muito conhecido de Brasília, localizado entre a Rodoviária e o Setor Comercial Sul. O 
Centro Comercial possui um caráter mais popular e abriga igrejas, boates, sala de teatro, cinema, 
bares, sindicatos e lojas das mais variadas. A sigla CONIC veio do nome da construtora que ergueu 
os primeiros prédios do setor, ainda na década de 60.(WIKIPÉDIA, 2014) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bras%C3%ADlia
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importantíssimo para a cultura brasiliense a preservação do seu patrimônio físico, 

que se encontra localizado no Quiosque cultural. 

Os livros transmitem mensagens de um ser para outro, algumas nos 

entristecem ou alegram, outras mudam nossa direção, mas sempre deixam marcas 

em nossa existência. Se deleitar na leitura, independente do lugar, é um privilégio 

que só os amantes dos livros podem desfrutar.  

Segundo Machado, 2001:  

Ninguém tem que ser obrigado a ler nada. Ler é um direito de cada cidadão, 
não é um dever. Igualzinho à comida. Todo mundo precisa, todo mundo 
deve ter a disposição de boa qualidade, variada, em quantidade que saciem 
a fome. Mas é um absurdo impingir um prato cheio pela goela abaixo de 
qualquer pessoa. Mesmo que se ache que o que enche o prato é a iguaria 
mais deliciosa do mundo (MACHADO, 2001, p.15). 

 

2.2 – Conhecendo o Quiosque cultural e o seu ambiente 

 
2.2.1 – Ivan Presença, o agitador cultural 

 

Ivan Presença tem como profissão ser livreiro. Mais do que isso, é um 

agitador e consultor cultural. Já participou da organização de diversos 

estabelecimentos e quando possuía uma livraria-café, vários clientes frequentavam 

semanalmente ou até diariamente para perguntar sobre os lançamentos dos seus 

autores prediletos, conversarem a respeito de suas influências e estilos, pedir 

informações cujas respostas ele tinha na cabeça. Para muitos clientes, a opinião de 

Ivan era o que os fazia decidir qual a próxima leitura. Sua livraria foi ainda, palco 

para lançamentos de autores renomados e encontros literários. 

Em uma entrevista quase informal, Ivan contou que aprendeu recentemente a 

utilizar o computador, quando por meio de uma tática de sobrevida os sebos tentam 

se adaptar a realidade oferecendo livros por meio das vendas virtuais. Essa parece 

ser uma ferramenta útil para as vendas, mas mais uma vez não podemos esquecer 

a relação intrigante entre o leitor e os livros. 

 

Com o advento de novas tecnologias além da Internet e das possibilidades 
de uso das informações, as bibliotecas foram algumas vezes interpretadas 
como locais do passado. No entanto, elas continuam presentes e vivas e 
são importantes instituições sociais de disseminação do conhecimento. A 
necessidade por mudanças e adaptações é sempre presente e ela é muito 
positiva para a permanência do público nas bibliotecas. Como serão os 
livros e as bibliotecas do futuro? Evidentemente ninguém sabe, mas ter uma 
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visão ampliada a respeito das tendências futuras das necessidades dos 
usuários é uma boa estratégia de marketing para elas. (FELIX, 2011, p. 11).  
 

Da mesma forma, podemos traçar um paralelo com o que ocorre com os 

pequenos comerciantes de livros na atualidade. Por mais idealista que seja a 

possibilidade de manter-se de forma tradicional, é inegável a necessidade de se 

habituar aos tempos atuais. Nesse sentido, manter uma conexão com vendas pela 

Internet já é um ótimo começo, mas por si só não basta, o que justifica mais uma vez 

a análise compreendida nesse trabalho. 

Nascido no Rio de Janeiro, no dia 29 de junho de 1949, Ivan da Silva (antes 

de se tornar Ivan Presença) sempre foi grande apreciador de livros e graças a eles 

conheceu pessoas e lugares que o ligaram intimamente com a cultura e ainda mais 

com a leitura. Nutre grande admiração por Graciliano Ramos, fez um curso de 

livreiro e possui íntima ligação com o carnaval de Brasília.  

Em 1966, aos 16 anos, foi convidado por um amigo para trabalhar na livraria 

do Hotel Nacional. Movido pelo espírito dinâmico da idade, Ivan não pensou duas 

vezes e veio para a nova capital. Após algum tempo, seu amigo o convidaria para 

ajudá-lo na abertura de uma filial em Goiânia, a Livraria Confluência. Em 1969, 

morando em Goiânia, vai para a Bazar Oió, livraria que se torna um centro cultural 

da cidade, reunindo intelectuais, artistas, estudantes e questionadores da repressão. 

Após o sumiço de alguns companheiros e integrantes da Guerrilha do Araguaia, 

sente-se pressionado e acaba retornando ao Rio de Janeiro. 

Ao retornar, fica sabendo de um Curso de Livreiro que era seu sonho, mas na 

época era inédito no Brasil. Depois de muito trabalho e adaptações, pode ser 

realizado, em parceria entre o Ministério da Cultura, as editoras e as livrarias, e 

constituiu-se como o primeiro curso do tipo realizado no Brasil. Felizmente, Ivan 

conseguiu realizar o sonho. 

Após um tempo parado, Ivan conhece uma francesa que lhe chama para 

trabalhar com ela. O trabalho consistia em divulgar os livros de editoras francesas no 

Brasil. Ivan passou então a fazer vários eventos de divulgação e vários contatos por 

diversos estados. Após reencontar um amigo que estava abrindo uma livraria, foi 

chamado para voltar à Brasília, a fim de administrar a livraria da qual se tornaria, 

posteriormente, sócio. A Livraria Técnica foi durante a década de 70 a maior livraria 

do Centro-Oeste e ficava na Rua das Farmácias, (102 sul), no Plano Piloto. 
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Em 1979, após alguns desentendimentos, Ivan sai da Livraria Técnica e em 

1980, em sociedade com os seus dois irmãos, resolve abrir uma livraria. O nome da 

livraria foi tema até de concursos, mas quem decidiu foi Ivan, que afirma que por 

estar sempre marcando presença em encontros culturais e por achar o nome mais 

simples que os outros, não teve dúvida e batizou-a de Livraria Presença, tendo 

como patrono o gênio cartunista Henfil. A partir daí, Ivan da Silva se transformou em 

Ivan Presença, apelido que o acompanha até hoje. 

Situada no Conic (Teve uma filial na 102 Sul), a livraria foi diversas vezes 

utilizada para lançamento de livros de grande autores como: Rubem Braga, 

Leonardo Boff, Marcelo Rubens Paiva, Zuenir Ventura e Frei Betto. Além de José 

Saramago que lançou dois livros por lá. Mais ainda, personalidades como Renato 

Russo, Cristovam Buarque, Darcy Ribeiro e o então parlamentar Luiz Inácio Lula da 

Silva, frequentaram as estantes da livraria. Na época, a livraria chegou a ter mais de 

55 funcionários, entre atendentes, motoristas e cozinheiros que se dividiam entre a 

livraria e o café. Infelizmente, após a crise do governo Collor nos anos 1990, a 

livraria passa a sofrer uma decadência e no ano de 1995 vai à falência.  

Após a falência de sua livraria, o então governador e amigo Cristovam 

Buarque oferece a Ivan Presença um cargo comissionado no governo e ele aceita. 

Nesse tempo ele colabora com a implementação do projeto Mala do Livro2. Em 1999 

acaba o mandato do Governador e Ivan sai do governo. No ano 2000, Ivan recebe 

uma ligação do prefeito do Conic convidando-o para ocupar um espaço que estava 

abandonado e que poderia ser reutilizado. Ele então volta a trabalhar com o que 

mais gosta, dessa vez em um sebo, o Quiosque Cultural. Sobre os eventos culturais 

que ocorriam no Quiosque Cultural, Mollo (2009) afirma que a sexta cultural do 

Conic tinha apresentações musicais e aos sábados no Conic em cultura, recitais de 

poesias e livros. 

                                                 
2 Mala do livro é um projeto que começou em 1990, com a Coordenadora do Sistema de Bibliotecas 

Municipais Neusa Dourado, na cidade satélite do Distrito Federal, Samambaia. O projeto consiste em 
dar acesso à leitura em cidades carentes, uma caixa-estante fica na casa de voluntários, chamados 
Agentes Comunitários da Leitura e a comunidade pode pegar os livros emprestados por até sete dias. 
A caixa-estante fica com o voluntario por até três meses quando ele pode escolher se quer continuar 
como guardião ou não. Para ser voluntário basta se candidatar a vaga na Diretoria de bibliotecas 
públicas ou ser escolhido por um representante cultural da cidade. As caixas-estante são fabricadas 
pelos presidiários da Fundação de Amparo ao Preso em parceria com a Secretaria de Segurança 
Pública do DF. Os livros são comprados pela Secretaria de Cultura e também conta com a doação de 
voluntários. Hoje o projeto atinge quase 1 milhão de pessoas e já é usado em outros estados e 
países. 
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Mesmo se dedicando com afinco aos livros, Ivan ainda teve tempo de 

participar diretamente da construção do carnaval de Brasília e do tradicional bloco 

de carnaval conhecido como Pacotão. Como bom carioca, ele traz o samba para a 

cidade e durante muitos anos o Quiosque Cultural funcionou também como ponto de 

encontro dos blocos de rua de Brasília. 

Ivan Presença é uma figura ilustre da construção de Brasília, memória viva da 

cultura da capital, um transgressor do seu tempo, revolucionário, um verdadeiro 

agitador cultural. 

 

2.2.2 – Conic, a esquina de Brasília 

 

Localizado no Setor de Diversões Sul, no centro de Brasília, ao lado da 

rodoviária e inaugurado por volta de 1967, seu nome foi dado por conta da 

construtora que realizou as primeiras obras no local. O setor foi criado para ser um 

centro de diversões, mas passou por diversas fases e funções, sendo sempre um 

local diferenciado do restante do Plano Piloto. 

Para se ter uma ideia, após a inauguração de Brasília, as sedes das 

embaixadas da nova capital ainda não estavam prontas e aos poucos acabaram 

sendo transferidas para o único prédio pronto próximo a esplanada, o Conic. Esse 

fato acabou atraindo restaurantes e cafés sofisticados para atender aos 

embaixadores e secretários. Essa primeira função formou a imagem de um prédio 

comercial e administrativo, sendo frequentado pela classe média da cidade e 

valorizado pela administração pública.  

Com o término das construções das sedes das embaixadas, começa o 

processo de esvaziamento das instalações do Conic e a perda de suas atividades 

administrativas. Nesse momento acaba sofrendo com o pouco caso das autoridades 

da época e dá-se início ao processo de degradação que daria “cara” ao Conic. 

Surgem os clubes noturnos, a vida boêmia e o apelido “esquina de Brasília”, por ser 

lugar de encontros e desencontros de artistas, sindicalistas, poetas, músicos, entre 

outros tantos tipos diversos. 

Nessa mesma época ocorre o ápice da Livraria e Café Presença, que reunia 

intelectuais em conversas informais sobre o cotidiano da cidade, além de uma boa 

leitura enquanto se apreciava um café. 
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Além das embaixadas, a Fundação Dulcina de Moraes (Faculdade de Artes e 

o Teatro) também se transfere para Brasília e se instala no Conic em 1972, época 

em que a própria Dulcina muda para a nova capital. 

Na década de 1970, outra tradição do Conic eram seus cinemas. Contudo, a 

maior parte dos espaços ocupados por eles foi vendida para igrejas evangélicas. Um 

processo que ocorreu por quase todo o Brasil, em que os donos desses cinemas 

(assim como Severiano Ribeiro) passaram a investir em salas dentro de shoppings. 

Dentre os cinemas que não resistiram é possível citar o Cine Atlântida, que durante 

a década de 70 era um dos melhores cinemas do Brasil, estreando um filme novo 

quase toda semana.  

Infelizmente o descaso das autoridades continua, o prédio precisa ser 

revitalizado, a segurança é muito fragilizada e a burocracia da prefeitura para a 

realização de eventos culturais é muito grande. Atualmente, o Conic é uma mistura 

do que foi no passado, unindo comércios tradicionais com lojas undergrounds. 

Ambiente de diversidade e pluralidade é possível encontrar de tudo: cabeleireiros 

especializados em rastafári, igrejas, óticas, sex shops, boate, fliperamas, artesanato, 

lojas de disco, restaurantes, bares, biblioteca, artigos para umbanda, enfim. Além 

disso, desde 1999, conta com o Quiosque Cultural, o sebinho do Seu Ivan. 

 

2.2.3 – O Quiosque Cultural 

 

Nesse ambiente cultural agitado, com lojas diversificadas, tribos e estilos 

diferenciados a informação está em fluxo constante e é um produto a ser explorado. 

O contexto cultural influencia a busca pela informação, mas quais são os tipos de 

usuários de um sebo? E quais produtos eles querem encontrar no Quiosque 

Cultural? Essas perguntas serão respondidas posteriormente, mas é possível 

perceber a importância que um estudo de usuário traria para ampliar a possibilidade 

de sucesso de um planejamento estratégico nessa instituição. 

O Quiosque cultural foi aberto em 1999, em um local que estava abandonado, 

apesar de ter funcionado anteriormente também um sebo. Segundo Ivan Presença, 

o prefeito forneceu a infra-estrutura, limpando o local, além de prover algumas 

instalações básicas. Não há nenhum documento de funcionamento ou posse, até 

porque a área central do Conic é pública e tombada como patrimônio histórico, o que 

acaba dificultando algumas ações de interesse do sebo. 
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O acervo foi montado a partir do estoque remanescente da Livraria Presença. 

A princípio, alguns livros novos foram comprados para ampliar a oferta, mas essa 

opção logo foi descartada, visto que os clientes e usuários do sebo procuravam por 

preços diferenciados ou livros que não estavam mais nas livrarias tradicionais. 

Atualmente, a política de funcionamento do sebo é mantida por doações, permutas, 

vendas e compras de livros diversificados daqueles habituais das grandes livrarias. 

Além disso, o Quiosque cultural ainda trabalha com material de cunho musical, CD e 

discos de vinil.  

O espaço físico é uma das maiores dificuldades encontradas, pois o acervo 

do Quiosque possui mais de 100 mil livros que, por falta de lugar, ficam na 

residência do livreiro. A estrutura do local é precária, quando chove forte alguns 

livros acabam se estragando e na época da seca eles podem receber a luz solar, o 

que acelera ainda mais a degradação do papel. 

Felizmente, o Quiosque Cultural opera também virtualmente, por meio do sítio 

Estante Virtual, que reúne catálogos de inúmeros sebos e livrarias de todo o Brasil. 

O sítio Estante Virtual é o terceiro maior vendedor de livros da internet brasileira, 

com oferta de 12 milhões de volumes de 1300 sebos e livreiros. Carvalho (2014) 

noticia que no mês de junho deste ano, sebos e livreiros anunciaram greve devido 

ao aumento da comissão do site nas vendas a qual subiu de 6% para de 8 a 12%, e 

por isso os sebos acusam o sítio de monopólio. No sítio, com base na última 

verificação na data de 7de julho de 2014, o acervo cadastrado totalizava 21120 

livros. “O livreiro é um comerciante, a livraria é sua casa de negócio. O seu fim é 

ganhar dinheiro como qualquer comerciante”. (MORAES, 2005, p. 31). 

Durante a entrevista não estruturada que foi realizada com Ivan, foi 

questionado a respeito do perfil do usuário/cliente e ele foi muito claro ao nos dizer 

que hoje não conseguia identificar um perfil estruturado, pois ao contrário dos 

tempos da Livraria Técnica, em que atendia praticamente todos os estudantes da 

Unb e da Livraria Presença, em que intelectuais e poetas eram seus clientes, hoje 

as pessoas lêem pouco e passam muito mais tempo no computador. 

Os frequentadores do sebo são por vezes movidos por algum tema que está 

em evidência, como por exemplo, quando houve o show de 25 anos do álbum 

Cabeça Dinossauro dos Titãs. Naquela semana todos os exemplares disponíveis do 

álbum foram vendidos. Alguns vão por curiosidade, por nem saber do que se trata 

aquele ambiente, muitas vezes confundido com biblioteca. Outros estão de 
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passagem ou esperando alguém. Mas há também os frequentadores assíduos que 

trabalham por perto ou são amigos do Ivan Presença. Tem os que procuram preços 

mais acessíveis e os que gostam de achar livros raros nas estantes do Quiosque 

Cultural. Enfim, as possibilidades são tão diversificadas quanto o ambiente e apenas 

depois de um estudo completo poderemos tentar traçar o perfil e os objetivos dos 

usuários desse centro de informação. 

 

2.3 – Planejamento estratégico 

 

O Quiosque cultural é uma instituição com fins lucrativos, mas que também 

prioriza a divulgação cultural. Mesmo de pequeno porte, é uma empresa e para não 

perder clientes para os seus concorrentes e tampouco para não desestruturar a sua 

missão e visão administrativa, é importante que seja elaborado um planejamento 

estratégico, mostrando quais os principais problemas da instituição e como devem 

conduzir para minimizar essas dificuldades e ampliar as qualidades do 

estabelecimento.  

De acordo com Spudeit e Führ (2011), compreender uma unidade de 

informação (e em nosso caso uma empresa prestadora de informação) exige 

conhecimentos gerenciais para identificar pontos fortes e fracos para definir 

estratégias que serão executadas através de um planejamento com o objetivo de 

melhorar a qualidade dos serviços prestados. É importante também saber em que 

contexto a unidade está inserida para que se possa traçar um perfil de cliente e 

estabelecer metas mais objetivas para atrair esse consumidor. 

Ainda de acordo com as autoras, por meio da análise SWOT (que será melhor 

definida mais adiante), é possível apresentar as táticas que podem ser 

implementadas por uma instituição a curto, médio e longo prazo. Antes, porém, faz-

se necessário conhecer e definir um pouco o conceito de planejamento estratégico e 

das palavras relacionadas a ele. 

Para Almeida (2000), “o planejamento não é um acontecimento, mas um 

processo contínuo, permanente e dinâmico, que fixa objetivos, define linhas de ação, 

detalha as etapas para atingi-los e prevê os recursos necessários à consecução 

desses objetivos.” Ansoff (1991) explica que “estratégia é um dos vários conjuntos 

de regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização.” Já 

Gracioso (2005) afirma que “a decisão estratégica é aquela que resulta numa nova 
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maneira de distribuir os recursos básicos da empresa”.  Basicamente, quando se 

tem um projeto de planejamento estratégico é possível preparar a empresa para 

cumprir o seu papel e a sua missão da forma mais produtiva e com melhor 

qualidade, buscando sempre atender às necessidades dos clientes. 

O comércio livreiro também sofre influências do mercado, da globalização e 

das tecnologias. A gestão tenta evitar o desperdício dos recursos que são traduzidos 

em melhores indicadores de qualidade e produtividade. A pressão por 

competitividade que o mercado mundial tem demandado às empresas também 

provoca a busca pelo diferencial na prestação de serviços, seja pelo tempo de 

atendimento ou pela oferta de produtos especiais ou a qualidade e confiabilidade do 

produto. Nesse sentido, Gianesi e Correa (2007) afirmam que a estratégia de 

operações é uma ferramenta, cujo objetivo principal é o aumento da competitividade 

da organização e, para tal, busca organizar os recursos da empresa para que eles 

possam prover um composto adequado da característica de desempenho que 

possibilite à organização competir eficazmente no mercado. 

 
É inquestionável o valor e a importância do planejamento para a 
administração eficiente de qualquer organização, porém, diante das 
mudanças constantes causadas pela globalização e tecnologia, torna-se 
necessária a organização verificar continuamente onde ela está inserida 
(diagnóstico interno e externo), o que ela é (missão), o que ela pretende (os 
objetivos), como ela pretende fazer (as estratégias e táticas), pois assim o 
planejamento vai ser um recurso para a tomada de decisão, programação, 
controle e avaliação das atividades. (SPUDEIT, FÜHR, 2011, p.43). 

 
Segundo Falsarella, Januzzi e Sughara (2014), “Não há dúvidas sobre a 

importância de um programa de inteligência para as organizações” contudo, não é 

nada fácil colocar em prática esse programa. O seu sucesso está diretamente ligado 

à estruturação de um sistema representado pelas etapas que constituem o processo 

de inteligência na organização. 

Para Thompson et. al (2008), a estratégia empresarial contempla passos 

competitivos e abordagens administrativas usadas por administradores para o 

desenvolvimento do negócio, atração e satisfação de clientes, e para alcançar os 

níveis esperados de desempenho organizacional. Assim, planejar é escolher um 

modo de agir e prever com antecedência as ações que devem ser tomadas e como 

devem ser tomadas. O ato de planejar se apresenta como parte essencial das 

atividades de uma empresa.  Rizzo e Falsarella (2006) afirmam que o planejamento 

busca estabelecer um conjunto orientado de ações com o propósito de atingir 
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objetivos previamente estabelecidos. Dentro da organização, o planejamento é o 

responsável por auxiliar as tomadas de decisão. 

O processo pelo qual se decide como implementar as estratégias é conhecido 

como planejamento estratégico. Esse planejamento leva em consideração os 

objetivos e as estratégias aprovadas e procura desenvolver programas para o 

cumprimento eficiente e eficaz das estratégias. Rezende (2002) afirma que para 

elaborar um planejamento estratégico é necessário analisar as ameaças e 

oportunidades, avaliando o ambiente externo e os pontos fracos (fraquezas) e fortes 

(forças) com olhar para o ambiente interno e, desse modo, traçar o caminho que 

uma organização deseja seguir. 

Sendo assim, o planejamento estratégico é um processo que consiste na 

análise sistêmica dos pontos fortes e fracos da empresa, e das oportunidades e 

ameaças do meio ambiente em que ela atua com o intuito de estabelecer objetivos, 

estratégias, metas e ações que possibilitem um aumento da competitividade 

empresarial, ou ao menos, a garantia de satisfação dos seus clientes. 
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3 – METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi realizada com a proposta de identificar as principais vantagens 

e desvantagens empresariais presentes no Sebo Quiosque cultural. É importante 

avaliar que, apesar de constituir-se como instituição com fins lucrativos, devido à sua 

história e à história do seu criador, o sebo não deixa de ter grande valor cultural e 

histórico para a cidade. Por se tratar de uma instituição cultural totalmente ligada aos 

livros, nada mais natural do que ser tema de estudo de um trabalho na área de 

Biblioteconomia.  

A metodologia utilizada foi dividida em duas partes, sendo que a segunda 

parte foi novamente subdividida em duas outras partes menores. A primeira etapa foi 

composta de uma pesquisa bibliográfica e a segunda etapa foi composta pela 

análise do ambiente, das forças e das fraquezas presentes na instituição. Como os 

clientes do sebo constituem parte importante para a definição do planejamento 

estratégico local, essa segunda etapa da pesquisa apresentou também um estudo 

de usuários, que buscou caracterizar os clientes mais freqüentes do sebo. 

Ressaltamos que para maior adequação ao estudo de caso realizado no Sebo 

Quiosque cultural do Ivan Presença foi preferido o método da entrevista e da 

aplicação de questionário à pesquisa bibliográfica. 

 

3.1 – Etapa bibliográfica 

 
A pesquisa bibliográfica e documental foi feita por meio de buscas em fontes 

na internet e publicações afins. Especificamente, foram consultados sítios de sebos 

e bases de dados na área de Biblioteconomia e Ciência da informação, que 

trouxessem de forma objetiva as vantagens que um planejamento estratégico pode 

trazer a um sistema de informação. Por mais que o sebo não seja uma instituição 

bibliotecária ou arquivística, ele apresenta similaridade no que concerne ao produto 

oferecido e ao fato de necessitar de um sistema que apresente com maior rapidez e 

precisão a recuperação da informação. Nesse sentido, foi fácil perceber como a 

Biblioteconomia é ciência interdisciplinar e como pode ser objeto importante para 

melhorias, mesmo que não seja em uma biblioteca. 

Essa primeira parte do trabalho foi necessária para nortear a pesquisa no que 

se refere ao conceito, objetivo e necessidade de um planejamento estratégico. 
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Dentro disso, ressaltamos que para a pesquisa em ambiente web foi utilizado 

principalmente a palavra chave “Planejamento estratégico”.  

Ainda houve uma segunda parte da revisão de literatura, que trouxe como 

tema o principal objeto de trabalho dos sebos e dos livreiros à moda antiga: o livro 

impresso. Para essa etapa, deu-se preferência a consultas em livros do acervo 

pessoal do autor. 

 

3.2 – Estudo de caso 

 

Para alcançar o objetivo principal da pesquisa, foi realizado um estudo de 

caso no Sebo Quiosque cultural do Ivan Presença, com a finalidade de melhorar o 

atendimento e a recuperação da informação na instituição. Para isso, lançamos mão 

de alguns métodos para coleta de dados: primeiramente, foi realizada uma 

entrevista com Ivan Presença, (proprietário e fundador do Quiosque cultural). Mais 

ainda, foram consultados dados de vendas virtuais além de leituras que 

contemplavam a figura do livreiro e o seu papel como disseminador de informação. 

Como continuação a essa etapa da pesquisa, também foi aplicada, em formato de 

análise, a matriz SWOT, que segundo Kotler (2006, p.50), refere-se “a avaliação 

global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada analise 

SWOT (dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities, threats). Ela 

envolve o monitoramento dos ambientes externo e interno.” Lembrando que forças e 

fraquezas se referem ao meio ambiente interno e às oportunidades e ameaças se 

referem ao meio ambiente externo.  

Em paralelo à entrevista e a aplicação da matriz SWOT, foi aplicado um 

questionário aos clientes do sebo. Essa etapa da pesquisa se torna fundamental a 

partir do momento em que temos a consciência de que um bom atendimento ao 

cliente passa a ser visto como ponto forte da instituição. Para que o atendimento 

seja feito com qualidade, nada mais natural do que conhecer a clientela e saber os 

seus hábitos e preferências. Justifica-se assim a realização do estudo de usuários, 

em um processo similar àquilo que é feito em bibliotecas.  
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3.3 – Universo da pesquisa e amostra 

 

Realizada no próprio sebo, a primeira parte da pesquisa constituiu-se de uma 

entrevista com o livreiro Ivan Presença. Na verdade, assemelha-se mais a uma 

conversa com registros a respeito da história de vida do livreiro e do seu trabalho, 

até culminar na abertura do Quiosque Cultural. Por essa razão, nenhuma pergunta 

foi elaborada com antecedência, a fim de que o assunto pudesse fluir de forma mais 

natural. Para a coleta dos dados, foi utilizado um gravador de áudio e depois as 

respostas foram transcritas em formato de texto para esse trabalho.  

No que diz respeito ao estudo dos usuários, foi aplicado um questionário 

quantitativo, contendo apenas perguntas fechadas. O questionário foi deixado na 

instituição e foi respondido pelos usuários que freqüentaram o sebo pelo período de 

5 dias. A amostra, portanto, foi aleatória e objetivou respostas de quem realmente foi 

ao sebo durante aquele período. Ao final do prazo, foram recolhidos 40 

questionários respondidos e a partir da análise dos dados coletados foi montado um 

perfil dos clientes e usuários da instituição. 

O Sebo Quiosque cultural fica localizado na região central de Brasília, em um 

prédio conhecido pela sua grande diversidade cultural, social e empreendedora. O 

Conic é um prédio responsável por abrigar os mais diferentes tipos de pessoas e 

instituições. Desse modo, o Quiosque cultural carrega também importante carga 

cultural em seu processo constitutivo. Desta forma, a instituição necessita não só 

prestar atendimento eficiente a seus usuários como também lutar para preservar o 

seu patrimônio cultural, artístico, histórico e social. Foi com base nesta precisão que 

surgiu o projeto de implantação de um planejamento estratégico na instituição. 
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4 – ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO NO QUIOSQUE CULTURAL 

 

4.1 – Análise situacional do ambiente 

 

No Brasil as livrarias dedicadas à compra e venda de livros usados são 

denominadas sebos. O sebo Quiosque Cultural localiza-se no Conic, Setor de 

Diversões Sul, próxima à rodoviária do Plano Piloto. O Quiosque é gerenciado pelo 

livreiro Ivan da Silva, ou Ivan Presença como ficou conhecido quando em 1980, em 

sociedade com seus irmãos, abriu a Livraria Presença, situada também no Conic e é 

um dos símbolos da cultura alternativa de Brasília. Com a crise econômica do início 

da década de 90 e a decorrente queda do poder aquisitivo da população, a livraria, 

como tantas outras no país, veio à falência em 1995. Posteriormente a isso, nasce o 

Quiosque Cultural com acervo inicial proveniente em grande parte do estoque 

remanescente da antiga Livraria Presença. 

Sua livraria foi por diversas vezes, palco para lançamentos de autores como 

Rubem Braga, Leonardo Boff, Marcelo Rubens Paiva, Nicolas Behr, Zuenir Ventura, 

Paulo Leminski, Frei Betto e também José Saramago. Entre seus usuários 

personalidades como Renato Russo, Cristóvam Buarque, Darcy Ribeiro e o ex-

presidente Lula. Entusiasta do samba, Presença participou inclusive da criação do 

bloco de carnaval Pacotão. Contribuiu também com o projeto “Mala do Livro”. Ivan 

Presença é uma figura ilustre da construção da identidade cultural de Brasília, 

memória viva da capital, um verdadeiro agitador cultural e um livreiro de fato, 

antenado nos fatos do mundo e nas novas publicações do mercado editorial.  

Como já foi mencionado anteriormente, o Quiosque Cultural foi inaugurado no 

ano de 1999 quando Ivan recebe um convite do então prefeito do Conic para ocupar 

um espaço abandonado por outro livreiro ao lado da entrada da Casa do Artesão na 

praça central do Conic. Trata-se de um espaço não regularizado, composto de dois 

pequenos barracões, onde livros e outros materiais se amontoam às centenas. Um 

deles possui em seu interior o centro operacional da organização composto por um 

computador com acesso à internet, aparelho de telefone e fax, um filtro de água e 

um excelente aparelho de som capaz de reproduzir até mesmo suportes de 

informação mais antigos como a fita K7 e o vinil.  

Caixas de som localizadas do lado de fora do sebo divulgam itens da coleção 

e ajudam a melhorar o ambiente de forma que os usuários se sintam a vontade. 
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Cadeiras e poltronas são postas ao redor do estabelecimento com o mesmo 

objetivo. É importante salientar a falta de um banheiro no estabelecimento. Além 

disso, Ivan Presença possui perto de sua residência no condomínio Solar da Serra 

dois grandes depósitos repletos de materiais dos mais variados assuntos e obras de 

grande valor, os quais foram por ele nomeados de Anexos I e II e também um recém 

construído galpão. 

É difícil precisar o tamanho do acervo total, com os dois barracões e os dois 

anexos. Estimativas do próprio dono dão por volta de 60 mil itens nos anexos e 3 mil 

itens presentes para venda presencial no ponto de venda no Conic. O Quiosque 

Cultural funciona das 10 às 17 horas e opera também virtualmente através do site 

Estante Virtual, que reúne catálogos de inúmeros sebos e livrarias de todo o Brasil. 

No site, com base na última verificação na data de 7 de julho de 2014, o acervo 

cadastrado totalizava 20260 livros.  

Sua missão enquanto organização é a disseminação de bens culturais, 

educacionais e fomentar hábitos de leitura, possibilitando preços mais acessíveis 

para a população. 

 

4.2 – Análise SWOT 

 

De acordo com Ghemawat (2000) 
 

O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês. É um acrônimo de 
Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 
(Opportunities) e Ameaças (Threats). O método surgiu no início dos anos 
1950, quando dois professores de Política de Negócios de Harvard, George 
Albert Smith Jr. e Roland Christensen, incentivaram seus alunos a analisar 
casos de empresas americanas, procurando formar um conceito sobre o 
ambiente competitivo no qual operavam, e descobrir em que ordem de 
coisas elas deveriam ser competentes para concorrer no mercado. As 
ameaças e oportunidades são variáveis ambientais, o que é ameaça para 
uma organização, pode ser oportunidade para outra (GHEMAWAT, 2000 
apud SPUDEIT, FHÜR, 2011, p. 44). 
 

4.2.1 – Análise externa 

 

Numa unidade comercial ligada à informação e à cultura livreira, a análise 

externa envolve verificar como os clientes, a tecnologia, os parceiros e os 

fornecedores podem se transformar em ameaças ou oportunidades. Somente após a 

análise dessas forças que estão fora do seu controle a unidade de informação 
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consegue planejar como eliminar ou neutralizar, se forem ameaças, e consegue 

verificar tendências das quais a unidade de informação pode tirar proveito e 

alavancar as oportunidades. (SPUDEIT, FHÜR, 2011). 

A análise de SWOT foi realizada e identificamos como ameaças: 

 Danos à coleção – A falta de uma infraestrutura de qualidade para abrigar o 

acervo, de modo a conservá-lo longe da umidade e outros excessos e deste modo 

diminuir as perdas. 

 Perda de vendas e clientes – A falta de maiores critérios quanto à 

organização do acervo e aplicação da ciência da Biblioteconomia (com ressalvas 

quanto à especificidade de uma livraria) faz com que haja confusão com relação à 

localização dos livros e sua real disponibilidade, frustrando os usuários. 

 Perda de funcionários – A falta de vínculo empregatício faz com que o sebo 

perca bons funcionários que buscam maior estabilidade. 

 Situação irregular – A falta de documentação legal que garanta um mínimo de 

estabilidade coloca em risco a continuidade da organização. 

 

Como oportunidades foram elencadas: 

 

 Transferência do Quiosque Cultural – Para melhor aproveitamento das 

potencialidades culturais e comerciais, existe a possibilidade de transferência para 

um lugar mais apropriado dentro do Conic. 

 Intensificar parceria com a Estante Virtual – Através do cadastramento de 

todos os itens do acervo, a tendência de vendas on-line é aumentar 

proporcionalmente. A venda de livros via web é uma excelente alternativa para a 

consequente queda do consumo de livros impressos. 

 Realização de eventos culturais – Pela imagem construída através da Livraria 

Presença, é possível a realização de eventos culturais e lançamentos envolvidos na 

área do livro e da leitura, com a participação de personalidades de destaque que 

possam promover a marca Quiosque Cultural. 

 Conhecer o público consumidor – Técnica biblioteconômica de estudo de uso 

e do potencial de usuários possibilitará a ampliação deste público e 

consequentemente melhores resultados de vendas de forma presencial e virtual. Por 
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isso mesmo, apresentaremos mais adiante um pequeno estudo de usuários feito 

com os freqüentadores do Quiosque cultural. 

 Volta do Café – Cria-se desta forma um espaço aconchegante para se 

degustar um café e propício a convivência e diálogo aliado a música e a leitura. 

 

4.2.2 – Análise interna 

 

A análise interna verifica as forças e as fraquezas que a unidade comercial 

cultural apresenta e que podem impedir ou permitir um bom desempenho no 

processo de gestão de serviços oferecidos pela unidade, estando relacionada ao 

conhecimento técnico e habilidades dos funcionários, cultura da empresa, entre 

outros. (SPUDEIT, FHÜR, 2011). 

Enumeraram-se como forças do Quiosque Cultural: 

 

 A figura do Ivan Presença – Livreiro experiente, um dos mais antigos de 

Brasília e com forte identificação com a cultura da cidade. 

 Acervo – Excelente acervo, fruto de anos de coleta e formação. Cerca de 60 

mil itens em diversos suportes como livro, periódico, CD, VHS e vinil. Em uma visita 

rápida pode-se identificar livros de grande valor comercial como edições raras e 

estrangeiras além de livros autografados. 

 Localização – Boa localização no centro de Brasília, próxima a rodoviária do 

Plano Piloto e outros estabelecimentos de cultura como a Berlin Discos, a Faculdade 

de Artes Dulcina de Moraes e a Biblioteca Salomão Malina. 

 Serviços On-Line – Boa parte das vendas efetuadas pelo Quiosque Cultural 

provém de serviços via web, pelo site Estante Virtual. Nos primeiros 6 meses do ano, 

foram efetuadas um total de R$28944,28 em vendas, obtendo uma renda bruta (há 

ainda a comissão do site) de R$4824,05 em média por mês. 

 

Como fraquezas podem-se destacar: 

 

 Estrutura Física – O ambiente é precário, pequeno e apertado, não há espaço 

para muitos livros, o que restringe a compra presencial. O local é quente e abafado e 

lhe falta condições sanitárias como um banheiro. Perda de materiais proveniente das 
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chuvas. O espaço não é regulamentado e não oferece condições para realização de 

eventos. 

 Recursos Humanos – Os recursos humanos são insuficientes tanto para o 

cadastro dos itens do acervo quanto para o atendimento aos usuários. Existe 

também um cansaço natural do livreiro Ivan Presença após tantos anos no ofício. 

 Recuperação da Informação – Boa parte dos livros presentes nos Anexos I e 

II não está cadastrada em um sistema de automação e mesmo os que estão 

cadastrados não são fáceis de serem localizados nas estantes como acontece em 

bibliotecas bem estruturadas. 

 Sistema de Automação – O sistema utilizado pelo Quiosque Cultural provém 

do site Estante Virtual, não possuindo a organização um sistema próprio de 

recuperação da informação. A classificação utilizada nas estantes físicas do sebo é 

a mesma utilizada pelo site, este que sem supervisão de um bibliotecário, não conta 

com o refinamento em organização que é específica da profissão. 

 

4.3 – Estudo de usuários 

 

De acordo com Cunha e Cavalcanti (2008), no Dicionário de Biblioteconomia 

e Arquivologia, estudo de usuários é definido como  

 

pesquisa para saber o que as pessoas necessitam em matéria de 
informação ou se essas pessoas estão satisfeitas e sendo atendidas 
adequadamente por seus provedores. Esses estudos compreendem, 
também, a investigação de como e para que a informação é utilizada pelos 
usuários, assim como as formas que essas necessidades são expressas e 
conhecidas dentro de um área temática ou pelos que utilizam os produtos e 
serviços de uma biblioteca, arquivo ou sistema de informação. 2. O 
processo de descobrir as necessidades de informação dos usuários de um 
determinado sistema de informação ou sítio. Ele pode incluir entrevistas ou 
observações de pessoas, levantamento de grupos e o estudo de 
mecanismos de uso (tais como as estatísticas de consulta). O estudo de 
usuários é um componente importante na arquitetura de sistemas de 
informação porque assegura que as suas necessidades estejam refletidas 
no projeto. 3. Para Amaral, os estudos de usuários com um enfoque 
mercadológico consideram os usuários como consumidores de informação. 
Assim, devem partir da interpretação correta de suas necessidades, 
expectativas e desejos e permitir a adequação das ofertas de produtos e 
serviços às clientelas específicas. Esses estudos compreendem as 
escolhas dos consumidores, as formas como contratam, mantêm, e se 
comprometem com um serviço, como compram, pagam ou tomam decisões, 
considera que a idade, estágio do ciclo da vida, ocupação profissional, 
condições econômicas, estilo de vida, personalidade e autoconceito 
influenciam os processos de decisão dos consumidores e permitem que se 
estabeleça uma diferenciação que pode servir como base para a 
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caracterização desses consumidores em segmento de mercado (CUNHA; 
CAVALCANTI, 2008, p. 148). 
 

Mesmo considerando que um sebo não é propriamente dito um sistema de 

informação, é possível perceber algumas características que podem ser importadas 

desses sistemas para serem usadas em um estabelecimento comercial. Mais ainda, 

é perfeitamente aceitável, e por que não recomendável, que apliquemos recursos da 

Biblioteconomia para conhecer melhor os clientes consumidores do Quiosque 

Cultural e a partir daí direcionarmos os serviços e as vendas para eles.  

Através da análise situacional do ambiente, por meio da análise de SWOT, foi 

possível conhecer o ambiente no qual o Quiosque cultural está inserido. Após esta 

avaliação, a etapa seguinte do planejamento foi aplicar uma pesquisa com os 

clientes do sebo. Foi necessário conhecer as necessidades dos usuários do 

Quiosque para tornar a análise mais completa e revelar possíveis falhas ou 

melhorias na gestão dos serviços e qualidade dos processos não percebidos ou não 

identificados pelo gestor do sebo. 

A pesquisa constituiu-se de um questionário composto por 9 (nove) questões 

fechadas e uma aberta, além de uma etapa inicial composta por três campos 

básicos: idade, sexo e cidade em que o respondente mora. O questionário foi 

respondido por clientes que frequentaram o Quiosque cultural durante uma semana 

normal de funcionamento, de segunda-feira a sexta-feira, do dia 28 de julho de 2014 

ao dia primeiro de agosto do mesmo ano, escolhidos ao acaso e levando em 

consideração a pré-disposição do cliente em colaborar com a pesquisa. Ao final do 

período de análise ambiental, foram recuperados 40 (quarenta) questionários 

respondidos, cujo resultado é apresentado a seguir. 

Como parte da etapa inicial, que perguntava a idade, o sexo e a cidade em 

que o cliente morava, obtivemos como respostas que 23 pessoas do sexo masculino 

e 17 do sexo feminino. Apesar da presença masculina ser mais constante, não foi 

observado nenhum fator que pudesse explicar esse fato. De qualquer forma, como 

parte de uma clientela, pode-se considerar um número equilibrado entre o sexo 

masculino e o feminino.  

No que concerne à idade dos respondentes, obtivemos um dado muito 

positivo, pois foi possível concluir que o Quiosque cultural recebe clientes de todas 

as faixas etárias, desde os adolescentes, com idade média de 17 anos, aos idosos, 

com idade superior a 60 anos. Mais ainda, foi possível perceber que a idade não 
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interferiu na hora dos usuários responderem a última pergunta, que era aberta, e 

questionava qual o principal atrativo do sebo. Inferiu-se que independente da idade, 

os clientes vão ao quiosque por razões culturais e informacionais diversas.  

Finalmente, no que diz respeito à cidade de onde provinha o respondente, 

obtivemos outros dados positivos, pois foi possível perceber que os clientes do sebo 

chegam de todas as partes do Distrito Federal (DF), independente de distância ou se 

a cidade (ou bairro) é considerado como de classe alta, média ou baixa. Pessoas do 

entorno do DF, vindas de cidades do Goiás, também estão entre os clientes. 

Acreditamos que isso pode ser considerado pelo fato do Quiosque cultural estar 

ambientado no CONIC, prédio localizado em área central  do DF, ao lado da 

Rodoviária do Plano Piloto e, portanto, local de acesso relativamente fácil, o que não 

deixa de ser uma vantagem competitiva para o estabelecimento.  

Com relação à pergunta de número 1, foi questionado o grau de escolaridade 

dos respondentes, e obtivemos que a maior parte (15 respondentes) possui nível 

superior incompleto (o que revela o grande número de estudantes universitários 

clientes do sebo), seguido por aqueles que possuem ensino médio completo (10 

respondentes). Por meio desses dados, é possível propor duas estratégias de 

marketing, para futura experimentação e averiguação dos resultados, quais sejam: a 

primeira seria separar uma parte do acervo para universitários, colocar livros 

relativos aos cursos de graduação em espaços bem definidos, para facilitar o 

trabalho e atrair os olhares daqueles que estão cursando alguma faculdade. A 

segunda estratégia serviria justamente para chamar os clientes com grau de 

instrução diferente dos da maioria frequentadora e poderia ser caracterizada por 

uma maior atenção aos livros técnicos e a área do livro como cultura e diversão.  

A seguir, apresentamos o gráfico com as respostas resultantes da pergunta 

de número 1: 

Gráfico 1: Revela o grau de escolaridade dos entrevistados. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

A pergunta de número 2 questionava quantos livros em média o respondente 

lê por ano. A seguir, apresenta-se o gráfico resultante dessa pergunta: 

 

Gráfico 2: Expõe a média de livros lidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por meio desse gráfico, é possível concluir que a maior parte dos clientes do 

Sebo lê mais de 10 livros por ano. Mais do que isso, 53% do total dos respondentes 

lê ao menos 7 livros por ano. Fazendo uma referência cruzada de dados, 

observamos que dentre as pessoas que lêem pelo menos 7 livros por ano, apenas 

três possuem o grau de escolaridade inferior (Ensino médio completo) ao Ensino 

superior incompleto. Dentre os respondentes que possuem algum tipo de pós-

graduação, todos são do sexo feminino e todos lêem mais de 10 livros por ano. No 

outro extremo, todos os respondentes que possuíam grau de instrução inferior ao 

Ensino médio completo lêem no máximo 3 livros por ano. 

A pergunta de número 3 questionava quanto da renda mensal do respondente 

era destinado a obras culturais, mais especificamente a obras que são 

comercializadas pelo Quiosque cultural. A maior parte dos usuários não gasta uma 

quantia realmente grande com esse tipo de hábito, disponibilizando no máximo R$ 

100,00 (cem reais) por mês para esse fim. De qualquer forma, essa resposta já era 

esperada, visto que muitos dos frequentadores de sebos vêem nos preços baixos 

um grande atrativo. Por outro lado, não foi questionado o valor salarial dos clientes, 

o que não nos permitiu identificar qual a porcentagem do total que o cliente recebe 

que é gasta com obras culturais. Mais ainda, não foi possível perceber nenhum 

padrão relativo a gastos mensais e grau de escolaridade, apesar de percebermos 
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que apenas 3, das 17 mulheres que responderam ao questionário, gastarem mais de 

R$ 100,00 (cem reais) por mês com obras culturais, o que representa 

aproximadamente 18% do total de mulheres entrevistadas. Dentre os clientes do 

sexo masculino, aqueles que gastam mais de R$ 100,00 (cem reais) por mês com 

obras culturais sobe para quase 44%, ou 10 de 23 homens que responderam ao 

questionário. 

A seguir, transcrevemos o gráfico relativo às respostas à pergunta de número 

3: 

Gráfico 3: Dispõe sobre o percentual da renda gasto com obras culturais. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A pergunta de número 4 foi colocada no questionário para tentarmos traçar 

um perfil daquilo que os consumidores mais procuram no sebo, até para que o 

proprietário pudesse investir os seus recursos de forma mais direcionada a áreas de 

interesse específicas. Apesar de conseguirmos identificar preferências claras por 

certos tipos de obras, tais como literatura brasileira e estrangeira, poesia, filosofia e 

sociologia, as preferências dos clientes são bem abrangentes, como pode ser 

observado no gráfico abaixo: 
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Gráfico 4: Apresenta as áreas de interesse do leitor ao visitar um sebo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A pergunta de número 5 questionava apenas se o usuário frequentava o 

Conic com frequência. Na verdade, ela só serviu de base para a pergunta de 

número 6, que buscava conhecer um pouco mais dos interesses dos respondentes, 

até para saber quais outras justificativas os motivavam a frequentar o Conic. Isso 

serve também para analisarmos a viabilidade do Quiosque cultural voltar a realizar 

atividades culturais. Foi possível perceber que muitos respondentes frequentam 

outras lojas de livros e biblioteca, além de teatro, shows e festas musicais, o que 
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permite inferir que atividades culturais relacionadas à música (outra área de atuação 

do Quiosque cultural) e à leitura seriam uma ótima estratégia de marketing. 

A seguir transcrevemos os gráficos relativos às perguntas de número 5 e 6 

respectivamente: 

 

Gráfico 5: Informa se os usuários do Quiosque Cultural frequentam ou não o Conic 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 6: Relaciona a resposta da pergunta n° 5 com a frequência em outras atividades culturais do 

Conic 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A pergunta de número 7 questionava a respeito dos preços cobrados pelos 

itens dentro do Quiosque cultural. A seguir apresentamos o gráfico correspondente 

às respostas dessa pergunta: 
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Gráfico 7: Considera a procura dos usuários por preços diferenciados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por meio da análise do gráfico podemos observar que a maioria dos 

respondentes, ou 67% acreditam que os preços praticados pelo Quiosque cultural 

são muito mais acessíveis do que aqueles praticados por livrarias tradicionais. Mais 

ainda, é possível perceber que nenhum respondente acredita que os preços do sebo 

são mais caros e apenas 5 respondentes ou 13% do total acreditam que os preços 

entre o Quiosque cultural e as livrarias tradicionais são equivalentes. Desses dados, 

é possível sugerir ao dono do estabelecimento uma análise dos lucros. Caso eles 

sejam suficientes para a manutenção do negócio de Ivan Presença, não há 

nenhuma alteração a ser feita, visto que a maior parte dos clientes está satisfeita. 

Por outro lado, caso se sinta a necessidade de aumentar o lucro do 

estabelecimento, é possível observar que os preços praticados oferecem uma 

margem (mesmo que não muito grande), para o aumento nos valores das 

mercadorias. 

A pergunta de número 8 questiona se os clientes costumam adquirir livros 

pela Internet. Foi observada uma igualdade nas respostas, o que nos permite 

concluir que o fato do Quiosque cultural fazer parte de uma rede de sebos que 

também vende livros por meios eletrônicos foi uma decisão acertada. Contudo, de 

maneira alguma a loja física deve ser negligenciada em decorrência das vendas em 

linha. A seguir, o gráfico relativo à pergunta de número 8: 

 

Gráfico 8: Apresenta o percentual do uso da Internet pelos usuários na aquisição de livros 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

A pergunta de número 9 era dependente da pergunta anterior e questionava a 

preferência dos clientes na hora de fazerem as suas compras, no que concerne ao 

ambiente físico ou virtual. A seguir apresentamos o gráfico relativo a essa questão: 

 

Gráfico 9: Apresenta a preferência dos usuários na forma de aquisição de livros. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Por meio da análise do gráfico foi possível perceber que dentre aqueles 

clientes que costumam adquirir livros pela Internet, a maioria ou 90% dos 

respondentes afirmou que prefere comprar livros presencialmente. Esse fato deve 

chamar a atenção do proprietário do Quiosque cultural, para que ele perceba que o 

método tradicional de compra ainda é o mais procurado. Se levarmos em 

consideração que apenas metade dos respondentes compra livros pela Internet e 

que dessa fatia apenas dois afirmaram gostar mais dessa prática do que da 

tradicional, podemos afirmar que apenas 5% das pessoas que responderam aos 

questionários dão preferência para o método virtual de compra. 
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Sendo assim, nada mais natural do que valorizar o espaço físico do 

empreendimento e destinar a maior parte dos lucros para melhorias que possam 

contribuir para atrair novos clientes. Mais ainda, se torna indispensável investir na 

boa aparência do sebo e é possível concluir que a estratégia de promover eventos 

culturais no local se justifica novamente. 

Finalmente, a última pergunta, a de número 10, era aberta e questionava aos 

respondentes o que os fez entrar no Quiosque cultural, ou seja, qual o atrativo desse 

lugar. Como a pergunta não era obrigatória, apenas 29 dos 40 entrevistados 

responderam a essa questão. Por meio da análise dos dados foi possível dividir as 

respostas em três grande grupos, a saber: 

 Pela localização do sebo, no Conic. Desse grupo, obtivemos respostas que 

destacavam a diversidade cultural do Conic ou o fato dele estar localizado na 

região central do Distrito Federal. 

 Pelos livros em si ou os produtos comercializados pelo Quiosque cultural. 

Dentro desse grupo pudemos encontrar respostas que destacavam a procura 

por livros antigos ou que não eram encontrados mais em livrarias tradicionais. 

Além disso, existiram respostas que salientavam a grande variedade do 

acervo do sebo e os baixos preços encontrados e poderem realizar a troca de 

livros usados. 

 Por fim, o último grupo de respostas destacava o Quiosque cultural como 

ambiente propício para a troca de ideias, além da amizade com o proprietário 

do local, o senhor Ivan Presença. Como parte desse grupo podemos citar 

aqueles que responderam que adoram frequentar o Quiosque para conversar 

sobre assuntos diversos e principalmente aqueles relativos a literatura, além 

de sempre poderem fazer uma visita ao Ivan. Mais ainda, afirmam que o 

ambiente é ótimo e que sempre podem encontrar pessoas que estão 

dispostas a fazer trocas culturais. 

 

4.4 – Ações 

 

Este estudo buscou construir um planejamento para o sebo Quiosque cultural 

com base no referencial teórico sobre essa temática, já aplicada em outras 

instituições, buscando usar como base a análise ambiental da instituição. 



42 

 

De acordo com a matriz SWOT, percebe-se que falta uma estrutura de 

qualidade e melhor aplicação da ciência da biblioteconomia no Quiosque Cultural. 

Como consequência, danos ao acervo, insatisfação de alguns usuários e o não 

aproveitamento do potencial empreendedor que o sebo poderia ter são possíveis de 

serem observados. 

 

4.4.1 – Objetivos e metas do planejamento 

 

Objetivo Geral: Melhorar os serviços prestados e maximizar o potencial 

empreendedor do Quiosque Cultural garantindo plena satisfação dos seus usuários. 

 

Objetivos Específicos 

1. Mudança na sede operacional do Quiosque Cultural. 

2. Implementação de práticas de Biblioteconomia. 

 

 

A) Mudança na sede operacional do Quiosque Cultural 

 

 Justificativa:  

A análise SWOT demonstrou que a falta de estrutura impede a plena 

satisfação dos usuários e que os danos causados aos itens da coleção geram 

prejuízos. 

 Metas: 

a) Conseguir um espaço amplo que possa comportar um volume maior de 

acervo e zelar por sua conservação; 

b) Fornecer condições sanitárias ideais; 

c) Estar devidamente regularizado junto aos órgãos responsáveis; 

d) Promover lançamentos literários e divulgação cultural; 

e) Criar o Café para funcionar como local de confraternização. 

 

 Fator positivo para a meta: Por meio de seus contatos pessoais dentro do 

Conic, seria mais fácil observar boas oportunidades para a transferência da sede do 

Quiosque cultural para uma área mais adequada à plena satisfação de seus 

usuários. 
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Plano de Ação 

 

Ações Atividades Cronograma ( Meses) 

 

Mudança do 

Quiosque 

Cultural para 

um local mais 

adequado 

dentro da 

área central 

do Conic 

 

Observar oportunidades no meio 

ambiente externo para contrato de 

locação para nova sede do Quiosque 

Cultural 

1 2 3 4 5 6 

x x     

Transferência do acervo do Quiosque 

Cultural e também de parte presente 

nos depósitos dos Anexos I e II e no 

novo Galpão 

  x x x x 

Regularização da nova sede frente aos 

órgãos públicos. (prefeitura do Conic, 

bombeiros, condições sanitárias etc) 

 x     

Ampliar o horário de funcionamento   x    

Comprar equipamentos para o Café 
   x   

Contratar funcionários para o Café.  
 x x    

Divulgação 

 

 

 

 

 

Fazer cartazes e folhetos e colar nas 

imediações do Conic e também na 

Universidade de Brasília 

  x x x x 

Construção de um website 

independente 
   x x x 

Coquetel de abertura do novo sebo      x 

 

 Ações de Controle 
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Utilizar o ponto automático para o controle de entrada e saída de funcionários 

e também registros de venda para identificar os melhores vendedores. Os livros 

devem ser bem contabilizados através de sistemas de automação adaptados para 

livraria. 

 

B) Implementação de práticas de Biblioteconomia 

 

 Justificativa: 

Por ser uma ciência consagrada às técnicas de organização, sua utilização 

em outro tipo de sistema de informação como um sebo, pode acarretar 

resultados positivos. 

 

 Metas: 

a) Utilizar um sistema de automação próprio, que atente às especificidades de 

um sebo. 

b) Utilizar práticas de Biblioteconomia para uma rápida e eficiente 

recuperação da informação. 

c) Promover novo estudo de uso e usuários para avaliar se as melhorias 

surtiram resultados positivos.  

 

Fator positivo para a meta: A receptividade do dono à ciência da 

Biblioteconomia e possibilidade de aplicação de suas técnicas. 

 

Plano de Ação 

 

Ações Atividades Cronograma ( Meses) 

 

Utilização de 

um sistema 

de 

automação 

próprio e 

promover 

 

Contratação de um sistema de 

automação adaptado para as 

necessidades de uma livraria 

1 2 3 4 5 6 

x x     

Cadastro detalhado de todos os livros 

presente na sede do Quiosque 

Cultural, nos anexos I e II e também no 

x x x x x x 
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eficiência da 

recuperação 

da 

informação 

galpão novo. Ao catálogo deve constar 

título, autor, ISBN, editora, ano de 

publicação. Além de aspectos físicos 

como as dimensões do livro, deve 

detalhar também a presença de grifos, 

rasuras, dedicatórias e autógrafos 

(acréscimo de valor ao item). Além de 

aspectos de conservação. 

Os itens da coleção devem estar 

organizados em suas seções para sua 

recuperação 

x x x x x x 

Contratar funcionários com experiência 

em organização de acervo bibliográfico 

e bom conhecimento generalista e 

bibliotecário com experiência na área 

x x     

Estudo de 

uso e de 

usuários 

 

 

 

 

Utilizar os estudos de uso e usuários 

como instrumento permanente de 

avaliação das demandas e vendas 

    x x 

Questionários quantitativos e 

entrevistas qualitativas presentes no 

website, enviados via e-mail e feitos 

presencialmente 

    x x 

 

 

 Ações de Controle 

 

O controle será uma das atividades realizadas pelo sistema de automação 

que irá controlar acesso, estoque e vendas além das estatísticas de acesso ao 

sistema com a entrada e saída de produtos. O sistema irá gerar também balanços 

de fluxo de caixa, revelando informações sobre as melhores e piores vendas. Os 

estudos de uso e usuários funcionarão como instrumento de avaliação das 

demandas dos usuários e irão gerar estatísticas de uso. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

A Biblioteconomia é conhecida como ciência voltada para a satisfação dos 

usuários, no que diz respeito aos esforços relativos à resolução de dúvida e ao 

acesso a algum conhecimento importante. Sabemos que a recuperação da 

informação é a principal atividade da ciência da Biblioteconomia e que deve 

continuar sendo, mas esse trabalho nos permite visualizar realmente a 

interdisciplinaridade dessa ciência. 

Por mais que o sebo não seja uma instituição bibliotecária, ele apresenta 

similaridade no que concerne ao produto oferecido e ao fato de precisar de um 

sistema que apresente com maior rapidez e precisão a recuperação da informação. 

Nesse sentido, é fácil perceber como a Biblioteconomia se enquadra com perfeição 

às necessidades de melhoria de uma instituição, mesmo sendo com fins lucrativos. 

A partir dos conhecimentos obtidos durante o curso, foi possível compreender a 

utilidade não só dos processos técnicos ou da catalogação, mas também do 

planejamento estratégico, processo contínuo, permanente e dinâmico, que fixa 

objetivos e define linhas de ação para minimizar os problemas de uma instituição, ao 

mesmo tempo em que amplia os pontos positivos dessa empresa. 

Levando alguns conceitos da Biblioteconomia para a prática empresarial, 

percebemos em um vislumbre, que o Quiosque Cultural necessita com urgência de 

um sistema que permita quantificação e uma separação maior do acervo por 

assunto, além de uma catalogação especializada, que atenda ás necessidades dos 

usuários. 

Por meio de um estudo de usuários ou clientes, percebemos também que 

apesar das diversas tecnologias disponíveis no mercado, a preferência dos usuários 

continua sendo o tradicional método de compra presencial, o que nos permite 

concluir que, mesmo sendo necessário se adequar às novas tecnologias, o que 

pode ser feito com a venda por meio de um sítio na Internet, é fundamental focar no 

ambiente físico e fazer o possível para mantê-lo organizado e mais ainda, torna-se 

importante realizar investimentos no local. 

O Quiosque cultural é visto como mais do que um sebo ou unidade comercial 

e essa visão deve ser preservada, não só pelo aspecto lucrativo, mas também pelo 

histórico. O livreiro Ivan Presença é considerado como grande personalidade do 

Distrito Federal e seria importante que ele conseguisse manter o seu patrimônio. 
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Nesse sentido, constatar que o sebo atrai pessoas de todos os gêneros, classes e 

idades, é interessante, mas mais ainda é fundamental adequar ainda mais o acervo 

aos consumidores reais, destacando obras técnicas e literárias das demais, já que 

boa parte dos clientes é composta por universitários e os assuntos mais procurados 

no sebo continuam sendo a literatura brasileira e estrangeira. Para isso, torna0se 

importante utilizar um planejamento estratégico e seguir as suas determinações, 

além de promover eventos que atraiam o público consumidor. É importante também 

averiguar que o lucro com a venda de itens do acervo pode ser ampliado, visto que a 

maioria dos clientes que responderam aos questionários constataram que os preços 

praticados pelo sebo estão bem abaixo daqueles propostos pelo mercado livreiro 

tradicional também é uma forma de ampliar a garantia de que o patrimônio 

disponibilizado pelo Quiosque cultural não estará ameaçado por outras questões 

comerciais. 
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APÊNDICE 

 

 
 Apresentamos a seguir os questionários utilizados durante a pesquisa para o 

estudo de usuários do Quiosque cultural do Ivan Presença. 

 

Apêndice A: Questionário aos usuários / clientes do Quiosque cultural: 

 

Idade:________________ 

Cidade que 
reside:_______________________________________________________ 

Sexo:_________________ 

 

1) Grau de escolaridade: 
 
 
Fundamental incompleto (   )  
Fundamental completo (   )  
Ensino médio incompleto (   ) 
Ensino médio completo (   )  
Superior incompleto (   )  
Superior completo (   ) 
Pós-graduação (   ) 

2) Quantos livros, em média, o Sr(a) lê por ano? 

Nenhum (   ) 
1 a 3 (   )  
4 a 6 (   )  
7 a 10 (   )  
Mais de 10 (   ) 
 

3) Quanto da sua renda mensal é gasta com obras culturais (livros, CDs, revistas, 
DVDs, etc)?  

Menos de R$ 50 (   )  
De R$ 50 a R$ 100 (   )  
De R$ 101 a R$ 200 (   )  
De R$ 201 a R$ 300 (   )  
Mais de R$300 (   ) 



52 

 

4) Quais são as suas áreas de interesse ao visitar um sebo? (Pode marcar mais de 
uma opção). 

Literatura brasileira (   )  
Literatura estrangeira (   )  
Poesia (   )  
História (   )  
Direito (   )  
Ciências exatas (   )  
Livros didáticos (   )  
Livros religiosos e esotéricos (   )  
Geografia (   )  
Gibis e HQs(   )  
Atlas e enciclopédias (   )  
Dicionários e livros técnicos(  )  
Obras raras (   )  
Ensino de idiomas (   )  
Teatro (   )  
Livros de arte (   )  
Filosofia (   ) 
Jornalismo/Comunicação (   )  
Cinema (   )  
Sociologia e ciências política (   )  
Música (   ) 
Outro:______________________________________________________________
___ 
 

5) Visita o Conic com frequência?  

Sim (   )  
Não (   ) 
 

6)Se marcou “Sim”, quais outras lojas e eventos da vida cultural do Conic frequenta? 
(Pode marcar mais de uma opção). 

Outras livrarias (   )  
Lojas de roupas e calçados (   )  
Lojas de instrumentos musicais (   ) 
Lojas de Cds e discos (   )  
Boate ou clubes (   )  
Bares (   )  
Sindicatos (   )  
Teatro (   )  
Shows e festivais musicais (   ) 
Biblioteca (   ) 
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7) Com relação aos preços praticados no sebo Quiosque Cultural você considera: 

Muito mais acessível (   )  
Pouco mais acessível (   )  
Equivalentes (   )  
Mais caro (   ) 
 

8) Você costuma adquirir livros pela internet?  

Sim (   )    
Não (   ) 
 
 

9) Se marcou  “Sim”, você prefere comprar livros presencialmente ou pela internet? 

 
Presencialmente (    )     
Internet   (    ) 
 
 
10) O que lhe atraiu a visitar o Quiosque Cultural? 
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ANEXO 

 

 
Apresentamos a seguir algumas fotos do Quiosque cultural, bem como dos 

anexos ao Quiosque e o seu fundador, Ivan Presença. 

 

Anexo A: Ivan Presença 

 

 

Anexo B: Vista externa do Quiosque cultural 
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Anexo C: Interior do Quiosque cultural 

 

 

Anexo D: Terminal operacional 
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Anexo E: Entrada do Anexo I 

 

 

Anexo F: Interior do Anexo I 
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Anexo G: Fachada do Anexo II 

 

 

Anexo H: Interior do Anexo II 
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Anexo I : Fachado do novo galpão 

 

 

 

Anexo J : Interior do novo galpão 
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Anexo K : Divulgação da “Sexta Cultural” 

 

 

 

Anexo L : Cartazes utilizados para divulgar eventos culturais no Quiosque 

Cultural 
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Anexo M : Autógrafos de personalidades que passaram pela Livraria Presença. 

Estão aqui Ferreira Gullar, Cristovam Buarque, Thiago de Mello, Rubem Braga, 

Rubem Valentim e Zélia Gattai. 
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