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SÍNTESE DO PROJETO  

No decorrer da vida acadêmica frequentemente nos deparamos com o acúmulo de 

materiais de leitura e de estudos, ociosos em nossa estante, e não sabemos dar um destino a 

eles. O presente projeto, alicerçado em ações sustentáveis, no uso de tecnologia digital e na 

economia compartilhada, idealiza a criação de um aplicativo, denominado “Turma do Livro” 

com a finalidade de disponibilizar materiais didáticos e literários compartilhados nos espaços 

das Instituições de Ensino Superior (IES) em Santa Maria/RS. 

Com base no conceito da economia de compartilhamento, a proposta se estrutura nos 

três pilares da sustentabilidade: econômico, ambiental e social. A economia do 

compartilhamento foca em projetos com foco em ações de troca, partilha, venda ou compra de 

qualquer produto ou serviço para satisfazer as carências das pessoas, não somente realizada 

pelo ganho de dinheiro, mas sim no benefício de todos os envolvidos no negócio (SEBRAE, 

2017). Esse paradigma econômico tem cada vez mais se consolidado ao redor do mundo, sendo 

o Brasil “identificado como o país com o maior número de iniciativas desse tipo, com 32% do 

total da região, seguido pelo México, Argentina e Peru” (SEBRAE, 2017, p. 26). 

Neste sentido, o projeto tem como objetivo propor a criação de um aplicativo para 

intermediar vendas, trocas, doações de livros, apostilas, materiais didáticos e literários em geral, 

usados ou não. 

A proposta de valor identificada reside na possibilidade de venda, troca e/ou doação de 

materiais de leitura novos ou usados, entre estudantes das IES localizadas em Santa Maria/RS, 

por meio de uma ferramenta de busca rápida, simples, de fácil manuseio, classificada por curso 

e assunto, na qual o usuário poderá entrar em contato diretamente com o comprador/vendedor. 

O usuário terá acesso gratuito aos serviços e download do aplicativo. A captação de 

usuários e divulgação da plataforma ocorrerá por meio da produção de conteúdo em mídias 

digitais; presença em eventos, tais como a Feira do Livro de Santa Maria, congressos, Semana 

Acadêmicas, Brique da Vila Belga, Feira das Profissões, Descubra UFSM e outras atrações 

educativas e culturais da cidade; e mostra itinerante nas IES. 

Pretende-se obter fontes de financiamento em através de recursos próprios, anúncios de 

empresas da iniciativa privada que se identificam com o público-alvo (livrarias, cursos, escolas, 

espaços de entretenimento), apoio das universidades de santamarienses e criação de conteúdo 

exclusivo para assinantes (entrevistas, resenhas, indicações de obras e descontos). 

RESULTADOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS 

Aquisição de materiais literários e acadêmicos com preços abaixo do mercado; redução 

do volume de papéis produzidos nas IES; acesso a materiais de estudo a pessoas com recursos 

financeiros limitados; e a integração entre usuários com interesses semelhantes. 

CONCLUSÃO 

O projeto visa aliar as práticas modernas do desapego de objetos aos pilares da 

sustentabilidade (econômica, social e ambiental) e ao uso das tecnologias digitais. A construção 

de um aplicativo para dispositivos móveis visa colaborar no auxílio a quem não tem condições 

econômicas de adquirir materiais de estudos, sugerindo um novo hábito de compartilhamento 

na comunidade local. 
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