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Há lugares que têm alma. E se não é fácil explicar o que seja 
isso, reconhecemos essa qualidade sensível quando nos 
encontramos num deles. A Livraria da Travessa – há muito 
presente na memória afetiva do Rio – é um desses espaços em 
que a cidade retorna à escala humana e a paisagem se torna 
íntima, acolhedora. (Eucanaã Ferraz) 
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RESUMO 

 

Com a profissionalização da cultura após a década de 1980, no Brasil, e o uso de 
novas linguagens, meios eletrônicos e inovações tecnológicas fez com que o 
mercado cultural assumisse um caráter múltiplo e singular, onde artistas e 
intelectuais participam de uma rede de comunicação ampla e plural. As livrarias, 
parte deste movimento, assumem outras funções além de vender livros e tornam-se 
espaços culturais multicanais e, muitas, investem para serem third space na vida das 
pessoas. Os eventos relacionados aos seus produtos passam a acontecer com mais 
frequência. Este artigo procurou responder ao questionamento por que e como as 
livrarias realizam estes eventos? Escolheu-se a rede de Livrarias da Travessa, na 
cidade do Rio de Janeiro para servir de exemplo de estudo. O objetivo constou-se 
em entender o porquê, como ocorrem e organizam eventos em livrarias pela ótica da 
teoria de planejamento e organização de eventos. Uma pesquisa de caráter 
experimental foi realizada em quatro eventos entre o final de Janeiro e o início de 
Fevereiro de 2016, em diferentes Livrarias da Travessa e uma entrevista em 
profundidade com os gestores dos eventos na livraria pesquisada. O resultado 
apontou que a participação em eventos para os leitores é uma oportunidade de 
estabelecer uma troca de informações, conhecer pessoas e prestigiar um autor e, 
também, apreciam eventos culturais. Pela entrevista com os responsáveis pode-se 
aferir que os eventos realizados pela Travessa seguem a teoria sobre o 
planejamento de eventos e os motivos pelo qual os realiza é porque atuam como 
facilitadores para as vendas e geradores de encontros e diálogos. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: EVENTOS. EVENTOS EM LIVRARIAS. LIVRARIA DA TRAVESSA. RIO DE 

JANEIRO. 
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ABSTRACT 

 

With the professionalization of culture after the 1980s, in Brazil, and the use of new 
languages, electronic and technological innovation has made the cultural market 
assumed a multiple and unique character, where artists and intellectuals take part in 
a wide communications network and plural. Bookstores, part of this movement, 
assume other functions in addition to selling books and become multi cultural and 
many invest to be third space in people's lives. The events related to your products 
start to happen more often. This article aims to answer the question why and how the 
libraries hold these events? It was chosen network Travessa’s Bookstores in the city 
of Rio de Janeiro to serve as an example to this academic study. The objective 
consisted in understanding why they occur and organize events in bookstores from 
the perspective of planning and organization theory of events. An experimental 
research was conducted in four events between late January and early February 
2016 in different Travessa’s Bookstores and in-depth interviews with managers of the 
events in the research library. The results showed that participation in events for 
readers is an opportunity to establish an exchange of information, meeting people 
and honor an author and also enjoy cultural events. The interview with those 
responsible can assess the events held by Lane follow the theory of event planning 
and the reasons for which accomplishes is because they act as facilitators for sales 
and generating meetings and dialogues. 
 
 
Keywords: EVENTS. BOOKSTORE EVENTS. TRAVESSA BOOKSTORE. RIO DE 

JANEIRO. 
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INTRODUÇÃO 
 

A partir do fim ditadura militar em 1984, a cultura profissionalizou-se com 

grandes esquemas de produção que usam novas linguagens, meios eletrônicos e 

tecnologias. Com o mercado cultural assumindo um caráter múltiplo e singular, artistas e 

intelectuais participam de uma rede de comunicação ampla e plural. Livros, discos, 

filmes, vídeos e textos são diversificados como os canais de informação (AMBACK; 

BRANDÃO, 2014). 

Um dos principais distribuidores desta cultura são as livrarias, que no final do 

século XX, tiveram grandes transformações ocasionadas pela mudança na cultura e no 

varejo. As novas condições econômicas favorecidas pelo real valorizado, controle da 

inflação e aumento do consumo possibilitam na criação das megastores
1
 no setor 

varejista cultural, já em voga no exterior. (AMBACK; BRANDÃO, 2014). 

Associação Nacional de Livrarias - ANL atribui as mudanças nas livrarias à 

queda de representatividade dos livros em papel em seu faturamento anual e ao 

aumento na venda de livros eletrônicos, mercado muito concentrado em alguns autores 

ou gêneros específicos e o pequeno mercado de leitores no país, onde somente 50% 

dos brasileiros são considerados leitores pela ANL (2012), além da concorrência dos 

livros com outras formas de cultura. 

Diante desta realidade, as livrarias têm ampliado seu mix de produtos, 

comercializando CDs, DVDs, equipamentos eletroeletrônicos, games e materiais de 

papelaria, fora os livros. Incluíram ainda, espaços atrativos de conveniência para os 

consumidores participarem de eventos e se socializarem. 

Com essas mudanças, as livrarias se transformaram numa plataforma 

multicanal - Multichanel, omnichanel é poder atender às necessidades do cliente para 

evitar perder vendas e fortalecer o relacionamento entre o consumidor e a marca. Esse 

modelo deveria facilitar e reduzir o ciclo de compra permitindo tanto vendas 100% online 

quanto 100% offline, iniciadas no site da loja e finalizadas em loja físicas (web to store) 

ou iniciadas em loja e finalizadas no site (store to web) - onde as lojas físicas não são 

mais um lugar para se comprar, mas um lugar de entretenimento e cultura. O ambiente 

e o atendimento são pensados para que o cliente se sinta bem, goste dele e 

consequentemente realize a compra.  

Soares (2013) aponta que desde seus primórdios o e-commerce se apresentou 

como uma mudança radical na forma com que as empresas realizam vendas. A evolução do 

                                            
1

 Megastores: Lojas criadas no exterior que focavam na venda de livros, artigos musicais e 
eletrônicos. 
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comércio eletrônico baseado em sites é a ampliação para ainda mais opções de pontos de 

venda. O multicanal também é uma tendência na internet e isso pode ser observado na 

velocidade e quantidade com que varejistas, principalmente em mercados mais maduros, 

passam a adotar ao mesmo tempo diferentes canais de venda, como os marketplaces, sites 

próprios, mídias sociais, dispositivos móveis e TVs interativas. Somando-se a isso ainda 

existem os canais de venda mais tradicionais como as lojas físicas, venda direta, 

telemarketing, representação comercial etc. 

De acordo com a citação de Chamie e Ikeda (2012, p.507) em seu estudo sobre 

livraria ao explicar sobre a megaloja da Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, em São 

Paulo e explanam que  

 
[...] segundo os gestores, cada loja é um centro de entretenimento, aonde 
os clientes não vão somente para comprar, mas atualizar-se e debater 
ideias. O espaço se transformou em um tradicional ponto de encontro de 
intelectuais e leitores, se tornando palco de concertos, shows, teatros, 
noites de jazz, palestras, oficinas, exposições, discussões filosóficas e 
noites de autógrafos. Ao entrar na loja, o cliente se depara com uma 
decoração inusitada, que conta com mezaninos, dinossauros gigantes de 
madeira, esqueletos de serpente e dragão, área para crianças, pufes 
coloridos para que os clientes fiquem confortáveis e possam ler os livros 
expostos para venda, além de um espaço com mesas para que os clientes 
possam apreciar cafés e quitutes. 
 
 

Neste novo contexto, as livrarias passam a terem espaços específicos para 

eventos que corroboram para que elas sejam consideradas um local de socialização. 

Antes já havia eventos como noite de autógrafos e/ou lançamentos de livros, mas estes 

não eram realizados neste conceito contemporâneo de transformar a livraria num third 

place. Oldenburg (2000) explica que os third place partilham características comuns. 

Primeiro, eles são neutros, o que significa que as pessoas podem ir e vir sem 

penalidade, sendo sempre bem recebidas e o status social não importa muito, já que a 

conversa é atividade principal e uma única maneira de ofender os presentes é ser chato. 

São lugares acessíveis e sem necessidade de reservas. A maioria são frequentadores 

habituais que tem algo igual que as identifica. Os momentos passados nestes lugares 

permite restaurar o equilíbrio em um ambiente onde o convívio proporciona uma troca 

mediada pela presença física e não virtual. Há o encontro, o diálogo.  

O novo conceito de livraria como multicanal aliou-se aos novos espaços de 

eventos para transformá-la num third place, - que significa “Terceiro lugar” em português 

O denominado third place
2
 são considerados lugares felizes onde paira a alegria, onde 

                                            
2
 Oldenburg, Ray.Celebrating the Third Place: Inspiring Stories about the “Great Good Places” at the 

Heart of Our Communities. New York: Marlowe & Company, 2000. 
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as pessoas se reúnem depois do trabalho, como cafés, bares, lojas, entre outros. Os 

third places alteram conforme sua cultura na Inglaterra predominam os pubs, na França 

os cafés e nos Estados Unidos as lojas do país, correios, barbearias, salões de beleza, 

lojas de refrigerante e tabernas. No Brasil, em alguns lugares, os bares, botequins e 

cafés têm este papel.  

Para aproximar as pessoas dos estabelecimentos algumas lojas procuram 

posicionar-se como um third place na vida do consumidor, onde o primeiro lugar é a sua 

casa e o segundo seu trabalho. Recentemente, algumas livrarias passaram a 

transformar suas lojas em locais onde as pessoas se sintam bem e possam conviver 

com amigos, tomar seu café, participar de atividades culturais, comprar livros e outros 

produtos. 

Os eventos são diálogos e, por isso, são também usados pelas livrarias para 

ajudar a criar o third place além da venda de suas mercadorias.  

A ocorrência de eventos em livrarias baseia-se em duas estratégias: trazer o 

público até o espaço criando condições para o consumo, e a outra, transformar a livraria 

num espaço de fruição cultural que vá além de um espaço de compras. Ao oferecer este 

espaço de fruição cultural e de convivência cria-se uma situação de compra diferenciada 

visando gerar uma imagem positiva para o cliente. 

O cliente não compra apenas produtos tangíveis, mas experiências (BERRY et 

al, 2002; DUNNE; LUSH, 2008), assim, as livrarias usam o marketing experiencial ao 

considerar o papel das emoções no comportamento do cliente, o significado do 

simbolismo no consumo e a necessidade por diversão e prazer dos consumidores. 

Gentile et al (2007) apontam que as experiências podem ser construídas por 

meio de estimulação de fatores relacionados à sensação (experiências sensoriais); 

sentimento (experiências afetivas); pensamento (experiências cognitivas); ação 

(experiências físicas de comportamentos e estilos de vida); e identificação (experiências 

de identidades sociais). Para Pine II e Gilmore (1988, p.) quando a empresa cria um 

evento memorável por meio dos serviços oferecidos, elas instituem uma experiência de 

compra positiva. 

Neste sentido, os eventos em livrarias podem ser parte de ações de Marketing 

Direto, que abrange todas as ações ou campanhas, “onde o consumidor está numa 

relação direta com o produto, serviço ou marca, ao vivo, provocando experiências que 

os aproximem, gerando venda ou valor” (PROMOVIEW, 2016). Esta nova orientação fez 

com que os eventos ocupassem papel de destaque nas livrarias como pode ser 

observado na Figura 1. 
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Figura 1: Estudo sobre os serviços oferecidos pelas Livrarias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: ANL/GFK, 2012. 
 

O estudo realizado com as livrarias pela ANL/GFK (2012) foi comparado com 

outras pesquisas realizadas pela mesma organização em 2006 e em 2009, 

apresentando um diagnóstico para os eventos em livrarias. Foi constatado que em 16% 

(2009) e 31% (2012) dos estabelecimentos pesquisados possuíam espaços para 

eventos.  

Embora muito frequentados e constantes, os eventos em livraria são pouco 

estudados, o que abriu a possibilidade de se realizar uma pesquisa sobre a organização 

de eventos em livrarias. Compreender como eles são definidos, planejados, organizados 

e o resultado que oferecem foi à indagação que moveu esta pesquisa. 

Para realiza-la pesquisou-se inicialmente em sites de buscas como o Google, 

quais eram as livrarias que realizam eventos no Brasil, o tipo de eventos e os mais 

frequentes. O resultado apontou para o que está demonstrado na Figura 2. 

Figura 2: Livrarias e os Eventos  

 

LIVRARIAS QUE 
OFERECEM EVENTOS  

•Argumento, Banca Tatuí, 
Blooks, Cameron, Cultura, 
das Marés, da Vila, do Alto, 
Divina Maria Café e Cultura, 
FNAC, Folha, Leitura, 
Literárea, Madalena, Nobel, 
NoveSete, Sabor Literário, 
Saraiva, Suburbano e 
Travessa e Zácara, entre 
outras. 

PRINCIPAIS EVENTOS 

•Seminários, palestras; 

• debates e discussões; 

•lançamento de livros, 
CDs/DVDs e revistas; 

• encontro de clube de livros 

• sessão de autógrafos; 

• pocket shows, pequenas 
apresentações teatrais, talk 
show e cursos. 

 

RELACIONAMENTOS 
DOS EVENTOS 

•Livros; 

•música; 

• alimentos e bebidas. 
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Fonte: Do autor, 2015. 

 

Apesar dos eventos em livrarias neste novo contexto terem se iniciado nas 

megastores, eles também estão presentes em livrarias pequenas e, em alguns casos, 

estes espaços de eventos levam mais clientes a livraria que os livros
3
. 

No município do Rio de Janeiro foram identificadas mais de 60 livrarias, além de 

estabelecimentos que pertencem às editoras religiosas, sebos e papelarias que também 

vendem livros. 

As livrarias com maior oferta de eventos no município do Rio de Janeiro, segundo 

suas agendas são: a Travessa, a Cultura, a Saraiva e a Blooks e os eventos mais 

presentes, lançamentos de livros com sessões de autógrafos com ou sem debate, 

clubes de leitura para encontro de fãs de autores ou discussões sobre livros ou gêneros, 

pocket shows
4
 para lançamento de CDs ou DVDs, palestras e peças teatrais.  

Como objeto de estudo desta pesquisa escolheu-se uma rede de livrarias da 

cidade do Rio de Janeiro, Da Travessa. O motivo da escolha recaiu na importância 

histórica que esta rede de livraria tem para a cidade, sua grande programação de 

eventos e a disponibilidade de seus gestores em participarem da pesquisa. 

Entre os eventos que Da Travessa realiza estão às sessões de bate-papo & 

autógrafos, sessões de autógrafos, lançamentos de livros, CDs e DVDs com possível 

realização de pocket show. 

O objetivo da pesquisa constou-se em entender o porquê, como ocorrem e como 

são organizados os eventos em livrarias pela ótica da teoria de planejamento e 

organização de eventos. Sendo os objetivos específicos: explicar a história da rede de 

livrarias da Travessa, apreender sobre seu tipo de negócio, indagar o motivo que a leva 

a realizar eventos, analisar como planeja e organiza eventos e avaliar as vantagens em 

fazê-los.  

Para realizar esta pesquisa de caráter exploratório, o referencial teórico foi 

construído a partir da literatura sobre eventos, cultura para se chegar aos eventos 

culturais e as indústrias criativas, permitindo que reconhecesse o novo posicionamento 

das livrarias e de seus eventos no contexto do marketing experimental - que permite que 

o cliente possa vivenciar a sensação da fantasia que o produto pode provocar e as 

sensações ficam com muito mais intensidade do que a simples apresentação tradicional 

dos benefícios e características do produto - e no live marketing. Também a literatura 

                                            
3
 Explicação oferecida por Teles, presidente da Rede Leitura de Livrarias e diretor da ANL para o blog Talkafé. 

Disponível em: < http://editoraexpedicoes.com.br/talkafe/?p=228>, acesso em 1 fev 2016. 
4
 Pocket show: é uma apresentação de curta duração. Normalmente uma apresentação musical. 
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sobre eventos forneceu elementos para a análise dos eventos realizados pela Livraria 

da Travessa. 

Empregou-se a metodologia qualiquantitativa, tendo como instrumento de coleta 

uma entrevista semiestruturada aplicada ao responsável pelos eventos da Livraria da 

Travessa com o objetivo de compreender o porquê e como são realizados os eventos. A 

entrevista foi tratada baseada em critérios obtidos na literatura de planejamento e 

organização de eventos que permitiu a comparação entre a teoria e a prática (Apêndice 

A).  

Este princípio também foi aplicado em quatro pesquisas de observação 

participante em eventos realizados nas diferentes livrarias da rede durante os períodos 

de Janeiro à Fevereiro e tipologias de eventos. Ademais, foram indagadas as opiniões 

dos participantes dos eventos a seu respeito, por meio de questionários online, com 

perguntas estruturadas baseadas em categorias de análises descritas por Marlene 

Matias em Organização de Eventos, usando o software Google Forms (Apêndice B). 

Esta pesquisa não seguiu o rigor estatístico de uma pesquisa qualitativa, pois, não se 

conseguiu respeitar o cálculo amostral estatístico adequado. Considerou-se a amostra 

dentro do universo dos participantes dos eventos, àqueles que se dispusera a responder 

o formulário. Isto ocorreu pela dificuldade em conseguir respondentes, já que não se 

pode indagá-los durante os eventos para que não atrapalhasse as suas fruições naquele 

momento. 

Os dados obtidos e tratados nas três coletas permitiram que se verificasse a 

natureza da motivação em fazer os eventos, como eles são organizados, a avaliação da 

aplicação da teoria na prática usando critérios retirados da literatura sobre planejamento 

e organização de eventos e a opinião dos usuários sobre os eventos. 

O artigo está estruturado em três capítulos que descrevem desde o conceito de 

eventos com suas tipologias, o processo de planejamento e organização de eventos por 

meio da construção de cronogramas básicos para realização de eventos, a história da 

Livraria da Travessa e o estudo do setor de eventos usando a Livraria da Travessa 

como exemplo até estudando também as motivações que levam ao público a frequentá-

los. 

2. ACONTECIMENTOS PROGRAMADOS: EVENTOS  
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Nesta seção será apresentado o marco teórico do artigo que incluem conceitos, 

classificações e tipologia de eventos, eventos culturais e o planejamento e a 

organização de eventos. 

2.1 CONCEITOS, CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIA:  
 

A interação social é baseada na intercomunicação que se metodiza em forma de 

diálogo, sendo que a participação nem sempre é espontânea e pode ser programada. 

Neste sentido, os eventos são diálogos realizados em reuniões (MORAES, 2015).  

Campos, Wyse e Araújo (2000) explicam que a palavra eventos vem de eventual, 

o mesmo que casual - entende-se como um acontecimento que sai da rotina e é sempre 

programado para reunir um grupo de pessoas. 

Existem muitas definições para eventos e nenhuma tem concordância entre todos 

os estudiosos. 

Moraes (2015, p.5) aponta que  

 
Os eventos acontecem em alguns períodos efêmeros, com duração de dias 
e, não raro, de horas, realizando encontros que permitam aos participantes 
comungar e debater descobertas, questionamentos, angústias, alegrias, 
enfim, saciar a eterna sede de compreender o universo e com ele se 
integrar. São formas de introduzir uma nova discussão num dado meio, de 
mobilizar a opinião de grupos e segmentos sociais, um instrumento de ação 
política e, vale dizer, um meio de comunicação, por sua capacidade de 
sensibilização e, inquestionavelmente, por sua peculiaridade de captar, 
miscigenar e transmitir os mais diversos tipos de linguagens, em todos os 
níveis sociais. 
 
 

Quanto as suas classificações, para Matias (2010, p.106) existem dois gêneros 

de classificação de eventos:  

 
Eventos em relação ao público e eventos em relação à área de interesse. O 
primeiro trata de eventos abertos – onde também pode ser dividido por 
evento por adesão e evento aberto em geral. No evento por adesão é 
necessário pagar uma taxa de participação ou realizar uma inscrição e no 
evento geral é onde há atração de todas as classes de público - e eventos 
fechados – que ocorrem para um público alvo definido que é convocado a 
participar desse evento.  
 
 

Sobre os eventos em relação às áreas de interesse, a autora citada apresenta 

dez classificações autoexplicativas: Artístico, Científico, Cultural, Cívico, Desportivo, 

Folclórico, Lazer, Promocional, Religioso, Turístico. A classificação de interesse para 

este artigo é referente aos eventos culturais de cunho promocional ou não, descritos 

Haman (2006) como:  
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 Eventos mercadológicos: caracterizados pelo objetivo da comercialização 

direta ou indireta de um produto ou serviço a curto, médio ou longo prazo. 

Exemplos: feiras comerciais, convenções, lançamento de produtos
5
 e 

desfiles. 

 Eventos técnico-científicos: reuniões de grupos de pessoas com interesses 

em comum pela busca de informação ou de desenvolvimento do 

conhecimento.  Exemplos: congressos, seminários, conferências, 

simpósios, fóruns, entre outros.  

 Eventos artístico-culturais: apresentações de artes plásticas, musicais, 

visuais e cênicas. Exemplos: shows musicais, exposições de arte, 

fotografia, teatro, cinema, desenho, entre outros. 

Quanto à tipologia podemos destacar alguns eventos praticados pelas livrarias:  

 Ciclo de palestras: é uma série de palestras. Tanto pode ser um assunto 

desdobrado em várias apresentações como vários assuntos que se 

complementam. Igualmente, pode ser ministrado por um ou vários 

palestrantes, especialistas no assunto; 

 Curso: Evento educativo, caracterizado pela apresentação de um tema 

específico objetivando o conhecimento, treinamento ou a reciclagem dos 

participantes, capacitando-os para o exercício das atividades 

relacionadas ao assunto proposto;  

 Mesa redonda: técnica utilizada por pequenos grupos comprometidos 

com um mesmo ramo de conhecimento ou interesse, para 

esclarecimentos, troca de ideias, discussão de casos. Cada participante 

tem tempo para expor os seus pontos de vista, para serem apreciados e 

debatidos. Para se garantir a boa ordem dos trabalhos é nomeado um 

coordenador que todos devem acatar; 

 Palestra: uma pessoa, conhecida como palestrante se propõe ou 

concorda em levar aos ouvintes o seu conhecimento, a sua experiência 

ou o seu entendimento sobre determinado assunto. Não existe uma regra 

fixa quanto ao tempo de duração e a participação do público. 

Normalmente, realiza-se no intervalo de 30 e 60 minutos, com ou sem 

perguntas durante a exposição. O comum é que perguntas ocorram após 

o término da palestra. 

                                            
5
 O negrito foi usado para mostrar quais tipos de eventos são realizados em livrarias. 
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 Sessão de autógrafo: é o encontro do autor de um livro com o seu 

público. 

 Clubes de leitura, círculos de leitura, tertúlias literárias e grupos de 

leitura: são algumas das nomenclaturas que identificam espaços de 

leitura e discussão de livros. Não seria possível generalizar as regras de 

funcionamento dos inúmeros clubes de leitura existentes, uma vez que 

são produtos de composições sociais com necessidades ou propósitos 

próprios e até, não raramente, únicos. 

 Talk shows: Programa de entrevistas. 

2.2 EVENTOS CULTURAIS 
 

Sociólogos e antropólogos influenciados pelo Iluminismo definiram a cultura como 

um conjunto dos hábitos, comportamentos e práticas sociais apreendidos a cada nova 

geração, sendo então, entendidos como a soma dos saberes acumulados e 

transmitidos. 

Teixeira Coelho (1994) discute a respeito desta definição afirmando que se tudo é 

cultura, nada também é cultura. A cultura não é a soma de tudo, mas o que é específico 

de um lugar e, por isso, tem-se culturas e não cultura. Cada cultura pode expressar 

diversos modos de existir dos grupos humanos. Benedict (2013) explica que a cultura é 

a lente que o homem vê o mundo. Esta lente revela o modo como os indivíduos ou 

grupos sociais respondem as suas próprias necessidades e desejos. 

A partir de 2013, a Política Cultural do Brasil (MINISTÉRIO DA CULTURA - MinC, 

2010) propõe três dimensões à cultura: a simbólica, a cidadã e a econômica. Por causa 

do advento da sociedade do entretenimento e do lazer, no século XX, a dimensão 

econômica da cultura passa a ocupar espaço respeitável na economia mundial. 

Nos anos 90, a tendência de ressignificação do consumo e, por conseguinte, da 

sociedade do consumo, substitui a ideia de indústria cultural por economia da cultura ou 

cultura e indústria criativa, mantendo a mesma lógica da transformação de um bem 

cultural em mercadoria. A economia criativa passou a ser entendida como uma forma de 

transformar a criatividade em resultado, pensando nas relações em comunidade 

(HOWKINS, 2004).  

O documento sobre a Política Nacional da Economia Criativa - 2011-2014 (MinC, 

2011), aborda sobre as indústrias criativas. Este termo foi traduzido literalmente no 
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Brasil do inglês creative industries, que significa setor, diferenciando de indústria no 

Brasil, assim, o indicado seria o termo setores criativos. Estes setores são aqueles  

 
cujas atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo 
gerador de um produto, bem ou serviço, cuja dimensão simbólica é 
determinante do seu valor, resultando em produção de riqueza cultural, 
econômica e social (MinC, 2011, p. 22). 
 

Ao atentar-se para os setores criativos, afere-se que estes podem ser vistos 

como um desdobramento da economia do conhecimento, agregando ao saber, à 

tecnologia, à rede e a outro componente fundamental, a cultura (REIS; URANI, 2011). 

Na figura 3 pode-se observar o escopo dos setores criativos proposto pela 

UNESCO (2009)  

Figura 3: Escopo dos Setores Criativos – Unesco 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Cultura, 2013, p. 27. 

 

Entende-se que se a cultura tem diversas dimensões, assim, os eventos 

realizados com teor cultural seguirão a mesma lógica. Se a cultura pode ser entendida 

sob a luz destas definições, os eventos culturais podem ser aprendidos como encontros 

cuja motivação é a cultura em suas três dimensões: simbólica, cidadão e econômica. 

Matias (2013, p. 106) aponta que evento cultural “é aquele que ressalta os 

aspectos de determinada cultura para conhecimento geral ou promocional”. Para a 
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autora, este tipo de evento pode ser tratado como uma troca de informações no âmbito 

sociocultural, por meio da comercialização da cultura. 

Conclui-se que os eventos culturais estão inseridos na categoria de reunião 

coloquial, são criados em um ambiente favorável às trocas culturais, sociais ou de 

informações, podem ajudar na construção cultural e na sua fruição, e também, atuar 

como elemento de promoção de produtos e serviços dos setores criativos ou de outros 

setores. 

Nas últimas décadas, os setores criativos ganharam novos impulsos aumentando 

consideravelmente tanto o número de produtos quanto o número de consumidores. O 

peso econômico da economia criativa no mundo foi de U$ 2 trilhões em 2008, e, em 

2010, no Brasil, 810 mil pessoas (1,7%) estavam empregadas no setor que gerou 110 

bilhões, representando 2,7% do PIB (UNCTAD, 2010). 

A divulgação destes produtos culturais se dá de várias maneiras, entre elas, os 

eventos culturais, que ocorrem nas categorias: shows, lançamento de livros, 

vernissages, avant premiê de filmes, entre outros.  

Giacaglia (2006, p.9) aponta que por meio de eventos bem preparados a 

empresa consegue atrair, manter e recuperar seu conceito, além de promover a 

interação e atrair novos clientes e auxiliar na apresentação dos produtos da empresa ao 

mercado, uma vez que, pelo fato dos eventos serem dirigidos, alcançam em pouco 

tempo boa parte do público. 

Neste sentido, os eventos culturais podem ser opções para promover produtos 

culturais, auxiliando na comunicação, no processo de persuasão e no estímulo à 

comercialização de produtos. 

A Associação de Marketing Promocional – AMPRO publicou uma pesquisa 

realizada pela Lafis Consultoria (TURLÃO, 2015) apontando o setor de organização de 

eventos como responsável por 25% do faturamento das empresas de marketing 

promocional. Assim, pode-se assinalar que os eventos culturais no contexto dos setores 

culturais criativos têm ocupado espaços na promoção de produtos culturais, sendo que 

vários produtos comercializados pelas livrarias se inserem como produtos dos setores 

criativos com visto na Figura 3. 

2.3 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 
 

Nesta sessão serão apresentadas de forma detalhada as etapas do 

planejamento até a organização de eventos culturais.  
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Matias (2010, p.146) divide a fase de planejamento em quatro etapas: 

Concepção, Pré-evento, Evento e Pós-evento. Essas etapas dependem umas das 

outras e principalmente da boa elaboração de projetos executadas durante a etapa de 

Pré-Evento, onde serão definidos, por exemplo, o local escolhido, a operacionalização 

do atendimento ao público alvo, entre outros elementos. 

Na fase 1, denominada de concepção, que consiste na incorporação das ideias 

feita por alguns empreendedores (Brainstorming
6
) que podem dar sentido ao evento 

mediante o levantamento de alguns elementos, tais como reconhecimento de 

necessidades, identificação de objetivos específicos, coleta de informações sobre 

participantes, possíveis patrocinadores e listagem dos resultados desejados. 

Na fase 2, denominado de pré-evento é fase quando se define o projeto inicial do 

evento analisando e criando objetivos que depois serão avaliados novamente na última 

fase (Pós-Evento). Nesta etapa há o primeiro esforço organizacional que engloba todas 

as etapas de preparação e desenvolvimento do evento como serviços iniciais, serviços 

de secretaria, detalhamento do projeto, entre outros. Neste planejamento são definidos 

elementos como: Identificação de necessidades e oportunidades, definição inicial dos 

objetivos e resultados do evento com pesquisa e análise de dados e de mercado, 

listagem de recursos, despesas, infraestrutura e recursos humanos. 

A fase 3, denomina-se per evento ou transevento e é a fase de execução e 

aplicação das atividades planejadas na etapa anterior quando todas as etapas do 

evento serão acompanhadas mediante um check list, dependendo da sua grandeza. 

Nesta fase também irão operar os fornecedores e profissionais contratados durante a 

fase de pré-evento. 

A última etapa é o pós-evento, caracterizado pelas atividades de encerramento, que 

consiste na avaliação técnica, administrativa e avaliação dos participantes. Para a 

efetivação desta fase são necessários alguns instrumentos de controle como criação de 

formulários de procedimentos formais, distribuição de check lists, criação de relatórios 

dos resultados esperados.  

 

Figura 4: Montagem de Cronograma Básico 

                                            
6
 Brainstorming: “Chuva de ideias” ou técnica grupal – ou individual – na qual são realizados 

exercícios mentais com a finalidade de resolver problemas específicos ou reunir ideias. 
<www.infoescola.com/administracao_/brainstorming> Acesso em 24 mar 2016. 

http://www.infoescola.com/administracao_/brainstorming
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Fonte:  Matias, 2010. 

3  EVENTOS NA LIVRARIA DA TRAVESSA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
 

Nesta seção será apresentada a livraria Travessa e como ela planeja, 

organiza e obtêm vantagens com os eventos. Este exemplo, embora não possa 

servir para generalizar o padrão de planejamento e organização de eventos em 

livrarias, permite refletir sobre este tipo de eventos e seus espaços. 

3.1 A LIVRARIA TRAVESSA  
 

Fundada por Rui Campos, a Livraria da Travessa foi criada em 1975 com o nome 

Muro, fazendo uma leve alusão referente à Guerra Fria ou a Satre, ou à ditadura militar. 

O momento histórico de sua criação foi marcado pela militância politica, moda, arte de 

vanguarda e contracultura dos anos 70
7
. A Muro tornou-se um espaço para encontro, 

discussão, literatura e resistência. Nesta época, já havia em seu espaço lançamentos de 

livros com recitais e performances de artistas da poesia denominada marginal que 

fizeram da livraria seu lugar privilegiado. 

Em 1983, Rui Campos desejou se mudar para um ponto visível na principal Rua 

de Ipanema e oferecendo um catálogo maior de livros. Sendo assim ele deixou a 

sociedade com Aluízio Leite e se uniu aos sócios da livraria Dazibao – a jornalista Graça 

Neiva, o economista Chico Neiva e a bibliotecária Rita Lopes - em outro endereço e, 

depois, abriu filial na Travessa do Ouvidor, no Centro, tornando-se uma das principais 

importadoras e distribuidoras de livros do Rio de Janeiro.  

                                            
7

 As informações sobre a Livraria Travessa foram retiradas do seu site Disponível em< 
http://www.travessa.com.br/wpgQuemSomos.aspx>. Acesso em 1 fev 2016. 
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O novo nome deu-se devido ao endereço desta filial no Centro, tornando-se 

assim, a Livraria da Travessa. Posteriormente abriu outras filiais em Ipanema, Leblon, 

Barra da Tijuca, inovando e inaugurando lojas no Museu de Arte Moderna (MAM), no 

Centro Cultural Banco do Brasil e em Botafogo. A mudança no contexto e no público foi 

a responsável por fazer Rui Campos deixar a sociedade que havia feito com Aluízio 

Leite, diretor da cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio. 

Em 2009, uma nova loja foi construída na Rua 7 de Setembro, no Centro do Rio, 

com 800m² distribuídos em 3 andares com um espaço com livros, CDs e DVDs, além de 

novos segmentos como negócios, concursos, jurídicos e didáticos. 

De acordo com a entrevista ao Observatório da Imprensa, uma das principais 

características estabelecidas por Rui Campos à Livraria da Travessa, além de todas as 

suas lojas terem um espaço mais intimista com bistrô, é de não vender jogos ou 

quaisquer artigos eletrônicos como fazem as concorrentes como a Livraria Cultura e a 

Livraria Saraiva, porque, segundo seu criador, “estes artigos viciam”, impossibilitando a 

comunicação com outras pessoas e o conhecimento de arte, o que justifica a venda de 

um diversificado material relacionado às artes em geral. As pilhas de livros que decoram 

as lojas e são motivo de orgulho porque transformaram a livraria em parte da identidade 

carioca.  

Além de ser e ter suas lojas frequentadas por personalidades da música popular 

brasileira, a loja do Leblon serve de cenário para as gravações do programa “Globonews 

Literatura” apresentado por Edney Silvestre fechado Globonews e a filial da Barra é 

transformada, com frequência, em locação para filmagens de novela. 

Atualmente a Travessa é composta por oito lojas, sete no Rio de Janeiro e uma 

em Ribeirão Preto/SP.  

3.2 EVENTOS NA LIVRARIA DA TRAVESSA 
 

Usando a literatura sobre eventos como base, item 2.3, apresenta-se a análise 

sobre a organização dos eventos na Livraria Travessa. Usou-se esta base para a 

descrição do setor de eventos da Travessa. 

Estabelecimento de uma política para a realização e promoção de eventos: A 

Livraria da Travessa, em 2016, completará seu 30º aniversário e há 20 anos, ainda na 

época em que se chamava Livraria Muro, realiza eventos. Os eventos da Muro eram 

lançamentos de livros, saraus, e entre outros, que proporcionavam espaços para 

encontro, discussão, literatura e resistência. Com a transformação na década de 80, em 
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Travessa, a tradição em realizar eventos como uma maneira de socialização e 

promoção de vendas foi mantida. 

Com o crescimento do mercado livreiro devido ao aumento no número de 

editoras, de autores independentes e de leitores, aumentou os pedidos de eventos nas 

livrarias.  

Os eventos para a livraria são vislumbrados no futuro, pelos dirigentes na área de 

Comunicação e Marketing da Travessa, como mais atrativos do que são atualmente 

pelos novos produtos ou formas de organizar eventos, sendo também uma oportunidade 

mercadológica para a livraria. 

Principais tipos de eventos realizados: São lançamentos e sessões (noites ou 

tardes) de autógrafos de livros, CDs e DVDs. Nestes eventos há a oportunidade de 

divulgação dos produtos culturais e a possibilidade do autor estar perto do público. O 

lançamento de CDs e DVDs ocorre em uma quantidade menor comparado aos livros, 

porque algumas redes de livrarias concorrentes ou lojas de departamentos também 

realizam este tipo de eventos. Há ainda o encontro de clube de livros, pocket shows e 

debates e discussões. Os c ursos oferecidos não são considerados como eventos 

porque não é possível avaliar o quanto isso reverbera em vendas.  

Espaços: A livraria possui um auditório na Barra da Tijuca com capacidade para 

72 pessoas, um no Leblon para 45 pessoas, em Botafogo uma área infantil com 

arquibancada adaptável e em Ribeirão Preto um mezanino que comporta 30 cadeiras. 

A Travessa não cobra pelo aluguel dos espaços, os eventos são permitidos 

seguindo os critérios do foco do negócio da organização. Nos lançamentos de livros, 

CDs ou DVDs, a livraria fica com 50% da venda dos produtos. O custo do frete, da 

entrega e da retirada pertence à editora. 

Durante os eventos são oferecidos aos convidados água, refrigerante e vinho 

branco por meio do serviço de um garçom volante se o evento for para adultos e água, 

refrigerante, mate se o evento for para o público infantil. Caso haja serviço de buffet 

contratado pelo autor, o garçom é retirado do serviço. Existem lojas que não podem ter 

todas as bebidas citadas, como Rio Branco e CCBB, porque não há cozinha e, por isso, 

é somente possível servir água e vinho. 

Recursos Humanos: o setor de eventos da Livraria está alocado no setor de 

Comunicação e Marketing. Um gerente e dois assistentes são os colaboradores 

especificamente encarregados no desenvolvimento dos eventos. Contam ainda com os 

gerentes das lojas e funcionários denominados de apoio. Os apoios são funcionários 

que exercem outras funções na livraria e nos eventos são responsáveis por cuidarem de 
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caixas, estoque, carregamento de livros, entre outros. Em alguns eventos maiores pode-

se contar ainda com uma empresa de segurança terceirizada. Para eventos que 

necessitam de equipamentos de som, este é alugado e dois técnicos trabalham para a 

Travessa por demanda. 

Período de realização dos eventos: quanto à frequência de eventos existe uma 

diferença entre as lojas por causa de sua localização e do tamanho dos espaços. As 

lojas do Leblon e Ipanema os eventos são quase diários, nas outras unidades têm uma 

oferta menor de eventos. 

Público: os eventos geralmente não possuem inscrições prévias, assim, as 

pessoas interessadas num evento podem se dirigir ao local e participar. Para a livraria e 

a editora uma forma de mensurar o público poderia ser pela compra de produtos, no 

entanto, não é possível estimar o público participante dos eventos ou o público que foi 

somente pela compra dos produtos.  

Muitos participantes vão aos eventos acompanhados e compram um só livro ou 

uma só pessoa compra muitos livros num lançamento. Um exemplo onde há compra de 

vários livros por uma só pessoa foram num lançamento de um livro religioso quando 

pelo menos 50% do público compraram dois livros. No lançamento é calculada 

aproximadamente a média de pessoas pela venda. Considera-se ainda que haja 

eventos com um grande número de participantes, mas a venda é inferior a esse número. 

Algumas editoras solicitam à livraria que como forma de ingresso para participar do 

evento o leitor deve ter um livro ou título que está sendo lançado.  

A definição do perfil de público é difícil de ser mensurada somente pelo perfil do 

livro e do autor. Parte do público presente nos eventos de lançamentos de livros integra 

a rede de relacionamentos do autor e algumas pessoas estão presentes pela amizade e 

não por interesse na obra. Quando se trata de uma celebridade podem ser fãs de sua 

obra ou também pessoas que vão para ver a celebridade. 

Alguns eventos como encontro de clube de livros é mais direcionado a um 

público de um gênero literário ou musical e um escritor ou músico. 

 

Fase 1 – Pré-evento: 

Nesta fase observou tanto nos dados da entrevista como na pesquisa 

participativa que a forma de organização segue a teoria de eventos.  

Quanto à concepção do evento, a iniciativa para sua realização em sua maioria, é 

solicitada pelas editoras e gravadoras podendo considerar também o possível interesse 
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da livraria em entrar em contato com as respectivas empresas para que seja realizado o 

evento de lançamento dos seus produtos. 

A escolha do local e a definição em que livraria será realizada atendem alguns 

elementos: os processos de capitação e a escolha do local dos eventos são de 

responsabilidade das editoras ou gravadoras que procuraram livrarias de acordo com o 

perfil de determinado livro, CD, DVD ou autor, perfil do público, sinopse do produto, se é 

uma pessoa famosa ou se o autor é um morador da Zona Sul e correlacionam com a 

expectativa de público.  

A coleta de informações para montar o briefing
8
 do evento é realizada pela 

livraria quando as editoras ou gravadoras entram em contato com o setor de eventos. 

Este enviará à editora os Termos e Condições de Lançamento de Produtos da livraria, 

por exemplo, e uma ficha de cadastro - com as informações básicas como título, nome 

do autor, ISBN, peso, editora, se o livro é brochura ou capa dura, sinopse e tradutor (se 

tiver). 

Quanto ao cadastro da editora, é necessário o nome, razão social, telefones, 

endereço, CNPJ e Inscrição Estadual, contato do comercial da editora - que deve 

retornar com preenchimento completo para a livraria em até 15 dias antes do evento. 

Depois esse cadastro será repassado para o setor específico, responsável pelo registro 

desse livro no sistema interno da livraria. Quando este processo é realizado, a editora 

entrará em contato com o setor de eventos para solicitação da data e da loja e para 

fazer a solicitação da quantidade de livros que estarão á venda no dia do evento, que 

serão avaliadas de acordo com os elementos citados acima. 

A partir deste cadastro é criado o briefing e o setor de eventos irá iniciar as 

tratativas internas para o planejamento do evento. Durante as segundas-feiras da 

semana anterior ao lançamento é enviada às gerências uma agenda com todos os 

eventos que estarão compreendidos na semana do evento. Para o setor de compras é 

passada a solicitação da quantidade de livros requisitada pela gerência ou com a 

quantidade que a editora sugeriu para o evento de lançamento e o mesmo procedimento 

para a área fonográfica.  

Depois o pedido será feito à editora ou gravadora pelo setor e compras da 

livraria, onde normalmente é solicitada uma quantidade de livros ou CD e DVDs um 

pouco maior do que a quantidade sugerida, para garantia da existência do produto caso 

haja aumento nas vendas prognosticadas. 

                                            
8
 Briefing: ato de dar informações e instruções concisas e objetivas sobre missão ou tarefa a ser 

executada. 
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As editoras enviam o carregamento com os livros com até 24 horas de 

antecedência para que a livraria possa montar uma vitrine decorada expondo o livro e 

realizar a organização deles para a venda no Caixa durante o evento. Esse tipo de 

pedido é feito quando a editora pertence à região Sudeste, para outras regiões onde o 

carregamento demora mais a chegar é solicitado um prazo maior. 

Cada gerência receberá uma ficha com o cronograma a ser cumprido naquele dia 

e evento (check list). Nele estão dados como: quanto deverá ser servido de bebida, se 

terá ou não buffet, se terá ou não garçom, entre outros.  

Quanto à logística, cada loja já possui uma estrutura básica para a montagem do 

evento que consiste em uma mesa com cadeira e o seu banner com o logo da livraria. 

Se o evento precisar de som, o equipamento será da livraria ou alugado. 

A divulgação dos eventos ocorre por meio da editora e da rede de contatos do 

autor, porque a Travessa não possui um núcleo de assessoria de imprensa. Se for 

necessário algum pronunciamento ou declaração em nome da Travessa será feito pelo 

diretor de Comunicação e Marketing. Quando há colaboração da editora com a livraria, o 

setor de Comunicação divulga as informações sobre determinado evento no site da 

Travessa
9
. 

Quanto aos recursos humanos, caso a gerente não possa comparecer, é criado 

um cronograma específico com pequenas regras de protocolo que deve ser seguido em 

determinados eventos ou lançamentos.  

Como os eventos são pequenos, não há necessidade do setor de eventos da 

livraria possuir uma equipe responsável pelas finanças, vendas, segurança, cerimonial e 

protocolo, as ações são distribuídas entre os colabores no modelo multifunções.  

 

Fase 2: Evento (Per evento ou Transevento)  

Quanto à organização da livraria, a Travessa possui um pequeno espaço 

reservado, precisamente uma copa, para manuseio e elaboração dos alimentos que 

serão servidos durante o evento como saladas, torradas e pastas. O salão, como é 

chamado pelos funcionários, é a seção da livraria utilizada para realização do evento 

que é reorganizado de forma que haja espaço suficiente para a colocação de uma 

mesa, cadeira e separadores de fila.  

Com a chegada dos primeiros convidados dois garçons que se revezavam 

começaram a andar pelo salão primeiro oferecendo as bebidas que variavam entre 

refrigerantes, água e espumante. Em seguida um deles serve os alimentos que 

                                            
9
 Site da Travessa: www.travessa.com.br. 
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possuem uma característica em comum: eram pouco gordurosos para evitar-se que 

livros e outros artigos da livraria fossem danificados. Como foi relatada pela 

entrevistada, a maior parte dos convidados fazem parte da rede de relacionamentos do 

autor. Com a chegada do mesmo, os convidados automaticamente se encaminhavam 

em direção ao organizador e naturalmente se organizavam numa fila para que fosse 

iniciada a sessão de autógrafos e fotos. Depois de serem atendidos, os convidados 

ficavam espalhados pelo salão à espera da saída do autor.  

 

Fase 3: Pós-evento:  

A fase de pós-eventos da Travessa é tão simples quanto à montagem. Acontece 

a partir da saída do autor e dos convidados do local, deixando o espaço livre para o 

recolhimento e transporte dos materiais utilizados (banner, mesa e cadeira). Também é 

realizada a distribuição dos livros que não foram vendidos durante o evento pela livraria 

ou parte deles será devolvida para o setor comercial, que será o responsável por 

distribuir o material para as demais livrarias ou, se for o caso, solicitar a devolução do 

material à editora. O banner de divulgação é levado para uma sala onde ficam 

guardados outros banners de eventos anteriores. Estes podem ser devolvidos às 

editoras ou ser descartados. Depois da reorganização da loja, ela é fechada e tem suas 

atividades encerradas pelo dia. 

Como foi descrito, o evento é bem simples e organizado com atenção a todos os 

detalhes por parte da gestora. O local escolhido também pode ter influência na escolha 

do cliente como o lugar agradável que ele se torna e entre outros aspectos sensoriais e 

ambientais envolvidos. Sendo assim, o evento, seja um lançamento ou um simples 

encontro de leitores, é utilizado como uma ferramenta que desperta o interesse pela 

leitura e pela procura de outros artigos culturais. 

 

3.3 PESQUISA COM O PÚBLICO  

 

Como já explicado no início deste artigo, esta pesquisa não tem rigor estatístico, 

mas há uma importância em apresentá-la por permitir um olhar do frequentador do 

evento. Após a saída dos participantes do evento da Livraria, estes foram abordados e 

explicou-se sobre o que se tratava a pesquisa convidava-o a participar solicitando um e-

mail para o envio do endereço do formulário eletrônico.  

Os eventos realizados nas livrarias que foram avaliados foram todos lançamentos 

de livros, pois não havia lançamentos de CDs ou DVDs no período de realização da 
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pesquisa. Os lançamentos realizados foram dos livros Dicas de Mulheres Inspiradoras, 

Meu Caderno de Estampas, Sonhe e Realize e A Arte do Descaso. Tiveram como 

público uma faixa etária entre 25 e 60 anos. A pesquisa ocorreu no período de 25 de 

janeiro a 06 de fevereiro de 2016 onde foram abordadas 30 pessoas e enviados á elas 

os formulários, recebendo-se 18 respostas que formaram a amostra desta pesquisa. 

O formulário continha 5 perguntas sendo delas 4 delas de múltipla escolha e 1 

discursiva com o objetivo de aferir e refletir sobre a motivação de frequentar os eventos 

em livrarias com perguntas como o grau de escolaridade, por qual meio de divulgação 

descobriu sobre o evento, se frequentam eventos em livrarias e porque o frequentam. 

Os resultados obtidos com os respondentes foram:  

Quanto à motivação em participar dos eventos em livrarias as respostas foram 

discursivas e apresentam motivos como prestigiar o autor que admiravam ou 

conheciam, estavam interessados no assunto do livro, gostariam de conhecer novas 

obras e pessoas que compartilhavam do mesmo interesse, desejam participar de 

brincadeiras valendo prêmios e sorteios de amenidades durante o evento e por acharem 

o ambiente agradável e gostar de ler e frequentar eventos culturais.  

Quanto ao gênero 72,2% eram do feminino e 27,8% do masculino e quanto ao 

grau de escolaridade 92,3% possuem ensino superior completo e 7,7% ensino superior 

incompleto ou em curso.  

Sobre a presença constante em eventos em livrarias, 83,3% responderam que 

são frequentes e 16,7% que não.  

Quanto às formas de divulgação que o trouxeram ao evento, 38,7% soube do 

evento por um amigo, 38,7% por alguma rede social (Facebook, Instagram, entre 

outros), 11,1% pelo site da livraria, 5,6% por jornais e revistas e 5,6% por outros meios. 

A maioria dos leitores vê nos eventos uma oportunidade de promover a troca de 

informações e conhecer pessoas através destes diálogos sobre interesses em comum, 

sejam culturais ou políticos, além de estarem atrelados à ideia de prestigiar ou conhecer 

um autor. Uma parcela menor dos respondentes simplesmente gosta de eventos 

culturais, sendo esta a motivação para frequentá-los e incentivando sua família e amigos 

á visitação de encontros literários. A maioria dos leitores também pouco utilizou o site da 

livraria da Travessa para descobrir sobre determinado evento indicando que eles são 

conhecidos por meio amigos ou de redes sociais da livraria, da editora ou do autor.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A pesquisa realizada teve o objetivo de entender o porquê, como ocorrem e como 

são organizados os eventos em livrarias pela ótica da teoria de planejamento e 

organização de eventos. Que se acredita ter conseguido atingir por meio do exemplo 

escolhido, a Livraria da Travessa. Para tanto, teve-se que conhecer a sua história e o 

seu negócio, quando se verificou que ela se inseriu na proposta das livrarias 

contemporâneas em ser um espaço cultural do setor criativo atuando como espaço 

multicanal.  

As livrarias souberam posicionar-se no mercado em constante alteração. Se as 

tecnologias mudaram a forma de consumir cultura, incorporam as tecnologias para 

realizarem novas vendas por meio do comércio eletrônico e ampliar sua comunicação 

em redes sociais e sites. Por outro lado, estimularam a presença física do leitor ao 

criarem espaço para encontro e, entre eles, os espaços para eventos. Este é um dos 

motivos que levam as livrarias a criarem e realizarem eventos. Outro foi a maior 

presença do leitor em seus estabelecimentos e associá-los como um espaço que lhe 

pertence. 

  Perceberam que os eventos ajudam nas vendas e na aceitação dos usuários 

em tornar as livrarias seu thrid place porque ao frequentarem as livrarias acabam 

consumindo algo e consequentemente aumentam suas receitas.   

A incorporação de leitores à Livraria da Travessa pode ser exemplificada com a 

criação de um grupo oficial chamado de “Meu Mundo” que organiza, durante o ano todo, 

um encontro literário mensal. A livraria não divulga os eventos deste grupo, atuando só 

como se estivesse cedendo o espaço para os encontros.  

Quanto à análise do planejamento e da organização dos eventos pode-se 

perceber que os eventos na Livraria da Travessa necessitam de pequena estrutura e as 

tipologias de eventos desenvolvidas têm poucas variações. Justamente, por conta desta 

situação, o fazer diário acaba deixando de lado o rigor do planejamento e da 

organização. A ideia de que os colaboradores já possuem conhecimentos e estão 

acostumados a fazerem o evento é entendida pela organização como suficiente para o 

sucesso do evento. Isto pode realmente ocorrer, mas em organização de eventos 

sugere-se que haja um projeto e que seja feito sempre um check list para maior controle 

e segurança. A ausência de uma avaliação sobre os eventos pode estar deixando de 

captar quais efeitos os eventos têm para a livraria além das vendas. 

As reflexões sobre eventos em livrarias estão apenas começando, há muitos 

temas que merecem ser debruçados para melhor compreensão deste tipo de evento 

cultural. Tanto que esta pesquisa despertou o interesse da autora em dar continuidade 
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neste tema com novas pesquisas. Deixando também um estímulo para que outros 

pesquisadores desvendem os eventos culturais relacionados à leitura. 
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(Apêndice A – Entrevista semiestruturada com a Gerente de Eventos da Livraria da 

Travessa) 

 

1. Quando iniciaram os eventos realizados na Travessa?  

2. Quais foram os motivos que levaram a realizar estes eventos?  

3. Nos últimos anos houve um acréscimo de eventos realizados em livrarias, a que 

motivos atribuem este crescimento?   

http://ecommercenews.com.br/artigos/cases/multicanal-o-desafio-e-as-oportunidades
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4. Os eventos são iniciativas das editoras, gravadoras ou outro tipo de produção 

cultural, ou de vocês? Com ocorre a captação dos eventos?  

5. Eventos em Livrarias podem ser considerados eventos em espaços alternativos? 

6. Quais os critérios para a composição da Agenda de Eventos da Travessa?  

7. Como se dá a escolha do local, a definição do número de participantes e da 

logística para cada evento?  

8. Que recursos humanos utilizam nos eventos? Possuem pessoas especializadas 

com formação na área ou apenas com experiência? Qual é o número deste 

quadro de colaboradores?  

9. Como ocorre o processo de divulgação dos eventos?  

10. Que setores estão setores envolvidos no planejamento do evento? 

11. Qual é o número de eventos que realizam semanalmente e mensamente? 

12.  Qual é o número do público que atingem com os eventos anualmente? 

13.  Possuem um perfil do público deste evento?  

14. Quanto ao consumo dos produtos vendidos pela Livraria, que parcela de 

contribuição os eventos possuem nessas vendas? 

15. Como vocês vislumbram estes eventos no futuro?   
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(Apêndice B) Exemplo de formulário construído pelo Google Forms e enviado aos 
participantes dos eventos na Livraria da Travessa: 
 

 


