


“quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê”
Apesar dos benefícios do hábito de ler, atualmente, os índices de leitura estão reduzindo no país, o que é um 

grande problema para a sociedade. 

Nossa equipe resolveu amenizar essa problemática através de um aplicativo de leitura 

Incentivar de forma lúdica e prática leitura, valorizando a cultura nordestina, em especial a sergipana, inicialmente

Isso será feito com a apresentação de conteúdos como obras literárias, acontecimentos históricos, acervos 

sobre a cultura material, entre outros

Para os jovens, haverão dicas e sugestões de 

leituras, locais para postagem e acesso a 

outros leitores que usem a plataforma

Para os mestres, haverá um espaço com 

conteúdos exclusivos e didáticos para serem 

expostos em sala



FINS SOCIAIS DA INICIATIVA 

A leitura provoca 
- Maior nível de aprendizado

- Aumento do grau de instrução em 

comunidades carentes

- Ascensão social de cidadãos de 

classes baixas

- Redução da desigualdade em geral

Para atingir tal perspectiva, o aplicativo: 

Disponibilizará recursos, com o apoio de 

professores e da Academia Sergipana de Cordel

Será utilizado por escolas públicas e privadas, 

inicialmente de pequeno porte, visando a construção 

de parcerias e o aumento de visibilidade  

Será divulgado por meio do uso de redes sociais, 

animações e outros para estimular acesso e 

atingir público alvo



FINS SOCIAIS DA INICIATIVA

A valorização da cultura sergipana e 

nordestina se dará pela disponibilização de 

Acervos de obras sergipanas pouco 

conhecidas

Arquivos sobre a cultura material e 

imaterial nordestina

Artigos que ensinem mais sobre a 

história do sertão e do Nordeste 

Com isso, valorizaremos e honraremos 

nossas raízes 

"Mude suas opiniões, mantenha seus princípios. 

Troque suas folhas, mantenha suas raízes."  

- Victor Hugo



A IMPORTÂNCIA DA CULTURA E DA LITERATURA

INÚMEROS BENEFÍCIOS 

IMAGINAÇÃO

REDUZ 

ESTRESSE

EMPATIA

SENSO 

CRÍTICO

PROBLEMAS

- Competição com tecnologias de

informação e comunicação

- Falta de atrativos e incentivos na

área

- Visão da leitura como algo obsoleto

Não reconhecimento 

e desvalorização da 

cultura literária

Afeta a produção e 

desestimula os 

escritores a nível 

regional e nacional

Precisamos 

valorizar 

nossa cultura!



UMA SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA

A tecnologia está em nossas mãos

Desenvolveremos um aplicativo

O que confere aprendizagem

Através da acessibilidade –

celulares smartphones e tablets

Nosso principal vínculo entre a plataforma e os 

alunos serão os professores que irão usufruir do 

aplicativo em sala, apresentando e estimulando os 

alunos a desfrutarem do conhecimento oferecido 

pela ferramenta. 

Forma de concretização

- Suporte de professores de humanas qualificados para 

obtenção dos conteúdos 

- Auxílio de professor de robótica para desenvolvimento do 

app



DIFERENCIAIS

Para os mestres

Isenção facilitada de conteúdos 

negligenciados pelos 

cronogramas escolares 

Para os alunos

Linguagem cotidiana e 

objetiva 

Entretenimento associado a 

conhecimento

Material exclusivo para o corpo 

docente

Aparelhagem análoga a de redes 

sociais populares entre os jovens 

com conteúdos culturais e históricos 

CARACTERÍSTICAS

Interação autônoma dos alunos

Produção de posts, comentários sobre o que estão 

lendo, fazendo publicações autorias autênticas sobre 

textos e histórias que escrevem, criando grupos de 

leitura em formato de chat.



Coluna1 GRATUITO
DOWNLOAD

DE OBRAS

SENSO DE 

COMUNIDADE ONLINE

TEXTOS AUTORAIS

DE INTERNAUTAS

ÁREA DOS 

PROFESSORES

GRANDE

INTERATIVIDADE

LEITURA

ARRETADA
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

KINDLE ✔

CABECEIRA ✔

SKOOB ✔ ✔ ✔

GOODREADS ✔ ✔ ✔

DIFERENCIAIS E CARACTERÍSTICAS

LEITURA ARRETADA APRESENTA VANTAGENS COMPARATIVAS 



NOSSOS DIFERENCIAIS

COMO NOSSA PLATAFORMA SE DESTACARÁ NO MERCADO ?

ACESSIBILIDADE a conteúdos 

regionais exclusivos que podem 

criar grande interesse

DISPONIBILIDADE de materiais 

completamente gratuitos

INTERATIVIDADE entre usuários, 

permitindo compartilhamentos 

e discussões

PONTOS FRACOS 

Efemeridade das ações cotidianas 

que dá maior público a meios de 

entretenimento rápido

Ansiedade juvenil + falta de tempo, 

que dificultam a procura de acesso 

e prática da leitura

ou seja, pontos que afetam o consumo literário 

geral na atualidade, mas que acreditamos poder 

contornar através do carácter inovador e atrativo 

da nossa plataforma



ALCANCE E PÚBLICO ALVO

56% da população leitora 

brasileira que 

corresponde, 

majoritariamente, a jovens 

e estudantes 

Apenas 26% compraram 

livros em três meses

(pesquisa - Folha de São Paulo, 2016)

Isso ocorre devido a

Falta de hábito de aquisição 

literária 

Questões financeiras

Falta de estímulo, entre outros

Logo, garantiremos 

alcançabilidade a 

potenciais leitores



ALCANCE E PÚBLICO ALVO

COMO NOS DESTACAREMOS EM RANKINGS DE BUSCA 

Ter o próprio domínio do site "Leitura Arretada". O 

modo mais básico para ter relevância, o domínio 

seria o primeiro passo para aparecermos em 

pesquisas. 

Usar palavras-chave no próprio site, como "cultura 

nordestina", "literatura", "leitura" e "gratuito". Dessa 

forma, assim que pesquisas específicas sobre esses 

tópicos forem feitas, nosso website aparecerá como 

um dos mais relevantes.

Utilizar técnicas de "compartilhamento orgânico", 

que consistiriam na grande interação de usuários em 

nossas postagens de Instagram e atualizações de 

website. Assim, teremos um público engajado e que 

atrairá mais usuários.

Uso do Google Ads, cujas propagandas levariam ao 

nosso website, que explicaria o projeto e 

aconselharia o download do aplicativo. Pagamento 

do serviço, caso necessário, viria de nossos 

patrocinadores primários, como a Academia 

Sergipana de Literatura de Cordel e o Colégio do 

Salvador.

Com essas quatro simples ações, o futuro de nosso aplicativo será mais promissor, visto que 

nosso alcance aumentará nacionalmente através da simples manipulação de algoritmos de 

sistemas de busca.



DENTRE AS METAS E SEUS PRINCÍPIOS

Estudos recentes feitos pelo 

Instituto Pró-Livro mostram um 

aumento do público leitor em 

todas as regiões, com 

exceção do Nordeste

Nessa mesma pesquisa, a 

youtuber Kéfera Buchmann

empatou com Machado de Assis 

em lista de autores mais citados

Tais resultados demonstram o descaso dado a 

algumas regiões e a preferência da população por 

conteúdos que são apresentados de maneira mais 

simples e direta, mais próximos da sua realidade

MAS POR QUE NÃO VALORIZAR OS CLÁSSICOS DA 

MESMA MANEIRA E TORNÁ-LOS MAIS INTEGRADOS 

NACIONALMENTE?

Com nosso aplicativo pretendemos aumentar o 

público leitor de modo a tornar os clássicos e 

as produções regionais mais interessantes e de 

fácil acesso



Haverá um gasto inicial para a criação do 

aplicativo de forma mais profissional e 

eficiente. Como já existe todo um modelo 

planejado, reduzirá ainda mais o custo.

DENTRE AS METAS E SEUS PRINCÍPIOS

O PROJETO EXIGE BAIXOS CUSTOS 

Após feito o aplicativo, será gasto 

determinado valor, tanto para a divulgação, 

quanto para manter o aplicativo disponível 

na App Store e no Google Play Store.

Quanto ao conteúdo a ser inserido, 

também haverá despesas, visto que os 

mestres poderão cobrar um valor para 

passar as informações sobre clássicos e 

cultura nordestina.  

Divulgação – No Google Ads o preço 

poderá ser negociado, mas, 

primeiramente, pode ser investido em 

torno de 50 reais CPM (custo por mil 

impressões) por ser uma empresa de 

pequeno porte.

É gratuito colocar um aplicativo nas 

plataformas, porém é necessário ter uma 

conta em ambos 
App Store - $99 (dólares)

Google Play Store - $25 (dólares)



“Engajamento acontece quando seus clientes e usuários descobrem valor no seu conteúdo.”

- Lincoln Murphy, Consultor especialista em crescimento e sucesso de atendimento ao cliente.

Aplicativos que desempenham funções

interativas possuem engajamento mais

qualitativo em oposição aos de características

estáticas.

Sites fáceis de usar conferem um maior

número de usuários e de tempo de acesso.

Portanto, visamos explorar de forma

lúdica e dinâmica instruções de uso do

aplicativo com indicações de setas e

marcações coloridas, entre outras.

MÉTRICAS DE SUCESSO E ENGAJAMENTO



Quanto mais pessoas instalam o aplicativo, mais vezes ele será recomendado pelas plataformas.

Para isso, utilizaremos alguns elementos essenciais para a expansão do nosso tráfego. Segue abaixo, o

gráfico que apresenta a porcentagem de influência de cada um dos aspectos no processo.



Nosso marketing, será centrado no consumidor,

aumentando as métricas de tempo do aplicativo e

melhorando sua qualidade.

Um exemplo disso, será a inclusão de

deficientes audiovisuais na plataforma, que será

dotada de players de áudio dos livros.

Além disso, usuários satisfeitos difundem ainda

mais a plataforma, atraindo novas pessoas.

Inicialmente, nosso marketing será pautado nas redes

sociais, que irão direcionar os visitantes através de

links. Tais cliques orgânicos potencializam uma

posição elevada no ranking de busca.



TAXA DE SUCESSO

No entanto nossa plataforma poderá reduzir a taxa de

rejeição em até 50%, alinhando melhorias que se adequem ao

público-alvo, como

Baseado em monitoramentos do Google, estimamos que 

nosso atingiram a taxa de sucesso entre 60 e 80%, inicialmente.

Facilitar navegação

Atualizar design

Remover elementos não necessários

Aprimorar as respostas do app

Entre outros

OBS.: Medidas que poderiam ser tomadas ao longo do processo de criação e

adaptação no aplicativo tendo como base o Retorno dos usuários.

20 – 40%

60 – 80%



ROADMAP
DAS METAS E INDICADORES CHAVE

Nossa meta é 

alcançar um 

percentual de 70% 

da população como 

público leitor

Inicialmente, observando 

crescimentos dentro de 

nossa própria região: 

analisando frequências às 

bibliotecas públicas, livrarias, 

fazendo pesquisas em 

escolas locais e até em 

redes de ensino

Também analisaremos 

as frequências a 

museus, visto que 

visamos não somente 

a literatura, mas, 

ainda, a cultura num 

geral

Ademais, o apoio da Academia 

Sergipana de Cordel nos 

auxiliará na obtenção de 

informações acerca do 

crescimento do interesse na 

literatura local, demonstrando 

uma possível repercussão em 

maior escala

Investindo, principalmente, 

no público jovem, o 

potencial de crescimento do 

público leitor é gigantesco, 

tendo em vista que os 

hábitos são mais facilmente 

construídos da base



POTENCIAL DE MULTIPLICAÇÃO E SUPORTE 

Alcance se dará por meio de: redes 

sociais, site, parcerias com escolas e 

patrocínio da Academia Sergipana de 

Literatura de Cordel

O que resultará numa maior visibilidade 

para alunos que queiram usar o 

aplicativo de forma independente e 

para mestres cujas escolas não utilizam 

o sistema

Instituições, como a Academia Sergipana 

de Literatura de Cordel, darão credibilidade 

e professores  aprimorarão o conteúdo 

oferecido

Atualizações constantes

Material não obsoleto e que 

alcançará estudantes de todo o pais



INTEGRANTES DA EQUIPE 

Diretora geral

Competência olímpica 

e  liderança excelente

Supervisor da área de 

programação 

Professor de robótica e 

informática

Diretora de 

comunicação

Habilidade com 

debates, oratória e 

marketing

Diretora literária

Habilidade com leitura 

e com atividades 

extracurriculares

Diretora de arte 

Técnicas de 

organização e 

desempenho criativo

Diretor de tecnologia

Participação olímpica 

extensa e aptidão com 

robótica

Thiago Almeida


