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RESUMO

Esse trabalho visa o estudo de caso, quanto a um possível aplicativo de
transporte cultural, e a aceitação deste na cidade de Porto Alegre. Busca-se
também, compreender os hábitos deste consumidor no quesito transporte e qual a
importância da leitura em seu cotidiano, quais seus hábitos e quais suas
perspectivas para essa atividade. Por fim, esse estudo, deseja obter resultados
quanto a possibilidade de aceitação deste aplicativo e o valor que este possível
consumidor concede a leitura.

Palavras-chave: Aplicativo. Cultural. Leitura. Transporte.

ABSTRACT

This paper aims at the case study, regarding a possible application of cultural
transport, and the acceptance of this in the city of Porto Alegre. It also seeks to
understand the habits of this consumer in the transportation question and what is the
importance of reading in their daily life, what their habits and what their perspectives
for this activity. Finally, this study wants to obtain results regarding the possibility of
accepting this application and the value that this possible consumer gives the
reading.

Keywords: Application. Cultural. Reading. Transportation.
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1 INTRODUÇÃO

O século XX trouxe ao mundo as Startups - empresa com custos de
manutenção baixos que consegue crescer rapidamente e gerar lucros cada vez
maiores, porém trabalha com altos níveis de indeterminação – esse novo modelo de
negócio tem sido explorado em todo o mundo, os modelos mais conhecidos no meio
do transporte no Brasil foram a Uber e posteriormente a Cabify.
A economia alavancou com este novo negócio e o comércio deste novo
produto, que tem atendido um consumidor carente e acabou por despertar uma nova
fase do mercado brasileiro: o mercado de serviços. Serviço este que busca atender
o cliente, através de análises do consumidor e retorno imediato quanto a satisfação.
O sistema em questão tem atraído a confiança dos clientes, pois os
brasileiros deixaram de depender da máquina pública (táxis) e passaram a saber
antecipadamente, quem os levará e o preço que será pago e com um tratamento
diferenciado, onde a startup presta um serviço de qualidade.
O Marketing neste século, conforme Stevens et al. (2001), possui ênfase em
valor, que é a combinação de qualidade do produto, serviço prestado, agilidade na
entrega e preço conveniente.
As startups de transporte, compuseram com maestria a fórmula elaborada por
Stevens et al. (2001), unificando fatores de qualidade, agilidade e preço, por este
motivo estas empresas desbancaram de forma rápida o serviço de táxi, que ficou
estagnado, observando a forte concorrente tomar grande fatia do mercado.
As organizações não devem buscar apenas o lucro como finalidade, tem um
papel social a cumprir, qual o papel de um serviço de transporte? Apenas a
locomoção? Não necessariamente, há diversas inspirações de projetos sociais.
Conforme Ribeiro e Fleury (2006), as empresas que possuem uma gestão
responsável devem obter retornos nas áreas econômicas, sociais e ambientais e
este projeto, busca alcançar estes objetivos, tendo em vista o fomento no mercado
do táxi, o incentivo a disseminação cultural e o fato de que a frota de transporte
público tem em sua grande maioria o sistema de GNV instalado cuja a emissão de
gases poluentes é 20% menor que a Gasolina.
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Uma utopia, a expansão da cultura por meio de interação dos livros junto a
comunidade, como fazer com que os índices de leitura no país aumentem, tornar a
população mais culta, disseminar a literatura entre a população, atrair o público para
os espetáculos escondidos nos sebos guardados em páginas esquecidas pelo
tempo.
Nesta proposta, é ambicionado o compartilhamento intelectual, por usuários
do transporte público, na união de dois setores desprovidos de investimentos, os
Sebos e os serviços de Táxis por meio de aplicativo de transporte cultural.
É visado compreender se haveria interesse dos passageiros em usar o novo
serviço de disponibilização de livros nos táxis; analisar o valor que os usuários dão
para os quesitos leitura, sebo, cultura e pela oportunidade de adquirir livros através
dos táxis; e identificar os benefícios percebidos pelos usuários deste serviço e qual o
impacto na sociedade, através dos índices anteriores.
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2 PROPOSTA DE NOVO NEGÓCIO

Os serviços de táxi foram regulamentados em Porto Alegre, pela lei municipal
3790 em 1973, onde foi aprovada a exploração de serviços de táxis, que segundo a
lei são veículos automotores destinados ao transporte de passageiros, que possuam
taxímetros, cujas tarifas são fixadas pelo município.
Já os sebos, são lojas de inúmeros livros usados que estão sendo esquecidos
pelo tempo, onde há raridades que têm sido comidas pelas traças, e sem
expectativa de visualização ou consumo pela comunidade.
O serviço prestado é o transporte público individual que tem por objetivo ser
ágil, confortável, seguro e que constitui um serviço essencial, segundo a Lei
Municipal nº 11582/2014. Já no caso dos sebos, são lojas particulares que dispõem
de um grandioso estoque para compor esta nova proposta.
Os táxis por muitos anos foram sinônimos de status em Porto Alegre,
entretanto a imagem foi sendo esquecida e substituída por outras palavras: falta de
qualidade. Já na parte cultural, não é visto frequentemente, pessoas nas praças
lendo, a população está se enriquecendo de uma cultura de memes, o homem
moderno passa grande parte do seu tempo diário junto a um smartphone. De acordo
com Kotler (2017), o consumidor atual, tem tendência à mobilidade, se desloca
muito e em ritmo acelerado, possui realiza compras pela internet e possui um ciclo
de amizade virtual, por vezes, confia mais em sua rede de amigos e família que em
empresas e marcas.
Em diversos países existe o táxi como um modelo positivo. Conforme
reportagem da Globo (2017), em Londres o Black Cab é um grande “ponto turístico”
e é considerado patrimônio nacional. Os motoristas precisam realizar cursos (de até
quatro anos) e uma prova onde são testados sob pressão, devem saber todos os
pontos turísticos da cidade, o nome de mais de vinte mil ruas e os melhores trajetos
para chegar em diversos pontos da cidade, são um exemplo de excelência. Já em
Nova York o Yellow Cab é um serviço de táxi comum, entretanto é intrigante
conhecer a cidade e não prestigiar os famosos táxis amarelos, que inclusive foi tema
principal do filme Táxi, de Tim Story, em 2004.
As empresas de transporte particular, revolucionaram o mercado, entretanto,
o transporte por meio de carros particulares não é sustentável, tendo em vista que
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utilizam a gasolina como principal agente combustível, enquanto a maioria dos táxis
da cidade utilizam o GNV, que é menos poluente.
Diante do exposto, a proposta deste trabalho é criar em Porto Alegre um
aplicativo onde os taxistas dispõem de uma seleção de livros, de acordo com
algumas categorias literárias, que serão oferecidas complementarmente ao serviço
de transporte. Por exemplo, em um veículo haverá um box com cerca de trinta títulos
diversos (três categorias) disponíveis para aluguel no aplicativo Libertáxi

(liber

significa livro em latim) e o passageiro poderá escolher um dos trinta livros.
O mercado é movido por necessidades que podem ser criadas, a partir de um
produto conveniente e interessante, a exemplo dos smartphones, que não eram
indispensáveis até a sua criação.
Cobra (2005), diz que o valor percebido pelo cliente, está ligado aos atributos
e benefícios do produto, visto que o consumidor precisa fazer para adquirir o produto
é o sacrifício empregado.
De acordo com Silva (2015), a leitura faz bem ao sujeito, auxilia no seu
desenvolvimento e ainda pode ser uma fonte de prazer e de lazer. A leitura é
primordial para qualquer nação desenvolver-se.
Conforme Lajolo (2005), em seu projeto “Meus alunos não gostam de ler”, é
necessário que o brasileiro seja cativado já na escola primária, entretanto como em
muitas escolas no Brasil não há grandes projetos de literatura, é sugerido este novo
aplicativo. São necessários incentivos elevados para convencer os consumidores
que essa atividade é um lazer e o sacrifício deste consumidor seria dar uma
oportunidade para a cultura.

2.1 Como funcionaria o negócio

A sugestão é que sejam catalogados os livros dos sebos, com código
alfanumérico

e

que

cada

taxista

possua

um

box

com

livros

diversos,

preferencialmente em três categorias, o cliente realiza seu cadastro no aplicativo e
mencionará suas preferências literárias.
Após a solicitação de viagem, o aplicativo realizará a busca de motoristas que
estejam com os conteúdos solicitados, caso o passageiro escolha algum livro
(somente durante a viagem), o valor do aluguel de um livro será entre R$ 2,00 a R$
5,00 por semana, podendo o livro, em caso de não devolução virar propriedade do
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cliente automaticamente, pelo valor de R$ 5,00 a R$ 15,00 (valores a serem
revisados pelos sebos) por meio de crédito no cartão vinculado.
Caso o consumidor resolva realizar a devolução do livro, poderá ser feita a
qualquer taxista disponível, sem ser necessária a solicitação de viagem, será
realizada a baixa, informando o código do livro por meio do aplicativo.
Os taxistas realizarão a troca dos boxes semanalmente, em pontos da cidade,
o projeto visa uma integração total entre os taxistas e sebos, tendo em vista que
estão distribuídos por toda a cidade.
Para Kotler e Amstrong (2003), o segredo para construir vínculo junto aos
clientes está em dois pontos: valor e satisfação. O valor está ligado à reputação da
empresa, se cumpre o que promete, já a satisfação trata-se se o produto atendeu as
expectativas do consumidor. Estes dois itens precisão de atenção especial para
desenvolvimento deste novo produto.
As características de um serviço os diferenciam dos demais, segundo Aaker
(2007), a marca possibilita uma maior credibilidade, auxilia a memória e ajuda na
comunicação. Neste ponto é percebido que os condutores já possuem a marca,
conhecida por táxi.
A marca Táxi, está coberta por uma grossa camada de esquecimento,
desprezo e outras características que atormentam quase todos os setores que
possuem uma certa “administração pública”, entretanto essa película pode ser
moldada com inovações. Já os sebos estão literalmente cobertos de poeira.
É notório que em várias decisões de compra, não é apenas o preço que
determina a satisfação do cliente e o retorno que ele sentiu na experiência são
fatores que realmente projetam as escolhas. Para avaliar a interação do cliente com
o novo produto poderá haver um portal para compartilhamento de experiências
literárias, dentro do aplicativo, com opiniões sobre os livros e com avaliação,
sugestões e reclamações.
Martins (2007) aponta que estudos neurológicos indicam que 100% da
motivação de compra são geradas por fatores emocionais. A prática de leitura
carece de estímulo, após o encantamento a leitura se torna uma atividade de lazer.

10

2.2 Consumidor

Aos clientes, que este aplicativo é direcionado, ainda não têm ideia quanto ao
fato de ter ou não essa necessidade, será uma inovação, que poderá ou não ser
bem-aceita pelos consumidores.
Tendo em vista pesquisa aplicada no Brasil em 2016, encomendada pelo
Instituto Pró-Livro (2016) e executada pelo Instituto Brasileiro de Opinião e
Estatística - IBOPE, com uma amostra de 5.012 entrevistas, é possível compreender
que a leitura não é uma das prioridades dos brasileiros quando questionados quais
as atividades realizadas durante o tempo livre, são citados: a) assistir televisão
(73%); b) Escutar música ou rádio (60%); c) Usar a Internet (47%) d) Reunir-se com
amigos/família ou sair (45%); e) Assistir vídeos / filmes (45%); f) Usar o Whatsapp
(43%); g) Escreve (40%); h) Usar o Facebook/Twiter (35%); i) Ler jornais / revistas /
notícias (24%) j) Ler livros em papel / digital (24%).
A partir desta enquete é evidenciado que apenas 56% da população têm
hábitos de leitura, e a média de leitura anual é de cinco livros, sendo que deste total,
apenas três livros são lidos por vontade própria, os outros são indicados por
professores/escola, este consumidor carece de estímulo.
É necessário que este cliente seja convidado a participar deste ciclo de
leitura, para despertar o seu interesse, afinal, ninguém gosta de fazer algo obrigado,
o consumidor precisa ter curiosidade quanto a esse novo produto, precisa ver
opiniões positivas de outras pessoas, para encorajar-se a entrar neste clube de
leitura.

2.3 O impacto na sociedade

O Libertáxi é um aplicativo que promove a disseminação da cultura, entretanto
é necessário o interesse da população em comprar a proposta, e esta é a maior
barreira que a implementação deste aplicativo enfrenta.
A população brasileira, apresenta índices baixos de leitura por entretenimento
o grande rival dos livros está em qualquer atividade, as pessoas encontram motivos
para não ler e não se instruir.
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3 METODOLOGIA

A pesquisa tende a ter caráter exploratório, pois visa investigar os hábitos de
leitura e interesse na proposta de um novo negócio que agrega o transporte e a
leitura, conforme demonstrado no capítulo II. Essa pesquisa pode ser classificada
como: pesquisa bibliográfica e estudo de caso. (GIL, 2008).
Possui abordagem quali-quanti. Na qualitativa cujo objetivo da amostra é
produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande,
sendo capaz de produzir novas informações. (DESLAURIERS, 1991). Na
quantitativa, que segundo Oliveira (1997) é o método utilizado para desenvolver
pesquisas descritivas de âmbito social e econômico.
A enquete será realizada utilizando um questionário como instrumento de
pesquisa, para a obtenção de dados ou informações sobre as características de uma
população-alvo (FONSECA, 2002).
Com o objetivo de analisar um grupo específico de estudantes do ensino
superior e tratará os dados de forma numérica e quantitativa para a compreensão da
aceitação ou não do novo serviço.

3.1 Dados da amostra

Pesquisa aplicada na Faculdade São Francisco de Assis, que coletou
informações de quarenta pessoas, entre o período de 14 de maio de 2018 a 03 de
junho de 2018.
A enquete foi aplicada em uma amostra mista, sendo 52,5% homens e 47,5%
mulheres, destes, 60% em nível escolar superior e 35% com nível médio. Com
relação a renda 10% classe B, 32,5% C, D 35% e E 22,5% dos entrevistados.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Os resultados confirmaram os últimos estudos realizados por diversas
entidades, demonstrando que os brasileiros não têm grande consumo literário,
27,5% dos entrevistados não compram livros e 75% costuma ir a livrarias, sebos,
bibliotecas, ou compram pela internet, contudo a média de leitura anual é de um a
quatro livros, menor que na pesquisa aplicada pelo IBOPE, que indicava uma média
anual de cinco livros.
Figura 1 – Gráfico: Resultados da Pesquisa

Fonte: autora, 2018.

Cerca de 40% dos entrevistados realizam compras de livros por meio da
Internet, entretanto, seu ticket médio é relativamente baixo, aproximadamente R$
28,57 (para este cálculo, não foi levado em conta a resposta de um entrevistado que
informou um gasto anual de R$ 3.600,00 pois afetaria o valor médio dos demais
consumidores) e 60% não realiza compras de livros pela internet.
Com relação ao novo aplicativo, a pesquisa se mostrou satisfatória:
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Figura 2 – Gráfico: Resultados da Pesquisa

Fonte: autora, 2018.

Dos entrevistados, 55% declararam que mudariam os seus hábitos de leitura
caso o acesso aos livros fosse mais ágil, entretanto quando questionados se
utilizariam um aplicativo em táxis que fornecesse livros a um preço justo 37,5%
informou que provavelmente utilizaria e 10% informou que certamente faria uso
deste novo aplicativo, 25% dos entrevistados apresentaram dúvidas de utilizariam o
novo aplicativo.
A coleta de dados apurou que 75% da amostra consideram o estado de
conservação de um livro importante e 40% informou que uma história envolvente é
suficiente para que se adquira um livro usado e 32,5% concorda parcialmente nesta
afirmação.
A enquete apresentou que 32,5% dos entrevistados tem interesse em locar
livros usados semanalmente e 72,5% investiria entre R$ 1,00 e R$ 6,00. Com
relação a compra de um livro usado 37,5% investiria mais de R$ 15,00. O valor que
teria maior atratividade deste consumidor seria de R$ 3,00 semanais, pois estaria
em uma média de R$ 12,00 mensais (caso assíduo) e R$ 144,00 ao ano.
Apesar de a grande maioria frequentar livrarias, sebos e biblioteca, 67,5% dos
entrevistados leem entre um e quatro livros anualmente, entretanto a pesquisa
demonstra o interesse em aumentar estes índices.
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Figura 3 – Gráfico: Resultados da Pesquisa

Fonte: autora, 2018.

Com relação ao uso dos aplicativos de transporte, 62,5% dos entrevistados,
responderam que utilizam os aplicativos entre uma e sete vezes, o que é uma
quantidade relevante de pessoas que podem fazer uso deste novo aplicativo
cultural.
Figura 4 – Gráfico: Resultados da pesquisa

Fonte: autora, 2018.

15

5 CONCLUSÃO

Este artigo buscou compreender se os usuários de aplicativos teriam
interesse em utilizar um novo aplicativo que além do transporte fornecesse livros. O
grupo de entrevistados demonstrou interesse em aumentar a leitura anual,
entretanto, talvez os consumidores não tenham em mente os benefícios de um bom
livro, as histórias que podem ser descobertas e o novo mundo que é criado a cada
livro.
Com relação às vantagens da leitura, é imprescindível salientar que os custos
para manter este hábito, são relativamente baixos. Há bibliotecas que somente são
visitadas por estudantes. O brasileiro, em alguns momentos, encara os livros como
um inimigo e se fixam perante a televisão esvaziando suas mentes e absorvendo
histórias repetitivas das novelas.
A leitura é um item indispensável para o desenvolvimento do intelecto e a
formação de opinião, além do aprimoramento do vocabulário e a afloração da
criatividade. Um livro apenas, não muda a percepção do homem, são necessários
diversos autores para se construir uma ideia e formar uma opinião.
Os usuários foram confrontados se um livro usado com conteúdo envolvente é
suficiente para que o mesmo seja adquirido e a grande maioria concordou com a
afirmação, sendo assim, é possível crer que o consumidor esteja interessado nesta
atividade, porém é necessário um estímulo para que essa atividade seja mais
explorada.
Os

consumidores

literários

quando

se

comunicam

utilizam

o

seu

conhecimento para despertar o interesse do próximo, pois conforme você muda seus
hábitos, seus hábitos mudam sua essência. Ler é uma atividade prazerosa, porém é
mais difícil que assistir televisão ou checar as redes sociais, entretanto é
incomparável o aprendizado que é obtido através de um bom livro.
O aplicativo teria um impacto positivo na sociedade, pois fomentaria a cultura
e a circulação de livros, além de poder ser um adicional para os táxis, que tem
perdido violentamente parte do seu mercado. O aplicativo Libertáxi pode ser uma
mudança cultural e social.
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