Pesquisa realizada na internet, através do Facebook no mês de março de 2017.
Pergunta solicitada:
P- Olá, pessoal!!
Vocês poderiam me ajudar a responder, o seguinte:
1) Qual o seu local preferido de leitura?
R) Exwmplo: Eu, prefiro emmeu quarto e deitado na cama.
Vocês poderiam responder também?
Agradeço, desde já!
Atenciosamente,
Fernando Lima Monteiro
Resultado:
Facebook: Escritor Profissional - Turma 1 - Grupo fechado
1 - Paula Piano Simões: Em qualquer lugar desde que seja silencioso e com ar refrigerado.
2 - Ailton Aragão: Leio em vários lugares da casa, inclusive banheiro quando trata-se de leituras rápidas. Mas, a minha
preferência é a SALA DE JANTAR.
Facebook: PA BOOK CLUB Ler é uma arte - Grupo público
1 - Ádria Mori: Prefereria ler em minha cama, mas utimamente tenho enfrentado problemas com a iluminação. Então sobe
ao primeiro lugar a leitura no ônibus.
2 - Ingo Muller: Eu gosto de ler na rede, faço um copo de capuccino, deixo do lado junto com uns biscoitos de gergelim
e leio me balançando.
3 - Alana Braun: Gosto de ler no sofá da sala.
4 - Alex Barata Silva: Na rede.
Facebook: Arquivo Cultura - Venda e troca de livros em Belém - Grupo fechado.
1 - André de Oliveira: ônibus
2 - Priscila Paes: Em locais que sejam calmos e tenha luz do dia.
3 - Claudiane Tavares: Eu no barco
Facebook: Perfil de Fernando Lima Monteiro.
1 - Ducarmo Souza: Eu também gosto de ler deitada. Raramente me sento para ler.
2 - Lucas Klautau: Gosto de ler sentado ou na rede.
3 - Matilde Marques: Em uma boa rede.
Facebook: Mundo dos Livros.
1 - Autora A C Livros: Quarto, antes de dormir, mas leio também em qualquer lugar para ajudar a passar o tempo.
Facebook: Leitores EM BELÉM E REGIÃO.
Pesoas que curtiram: Thyago, Alessandra Almeida, Cintia Gomes, Sandra Helena Gomes Gomes.
1 - Sandra Helena Gomes Gomes:Eu, deitada na rede!!!
2 - Cinthia Gomes: Não tenho lugar preferido. A cada capítulo, eu mudo de lugar.
3 - Jan Barros: No bosque, próximo a natureza, me concentro melhor.
4 - Wemerson Corrêa: Meu local preferido é a minha cama, mas utimamente leio bastante em ônibus, indo e voltando do
trabalho e Universidade e por incrível que parça, consigo me conentrar bastante na leitura e prestar atenção em crush e
larões kkkk.
5 - Rafael BM: Não é o lugar mais comum que eu leio, mas acho que o meu preferido é em algum caffe.
6 - Thyago: Não tenho um lugar preferido, mas creio que esse lugar seria em uma poltrona bastante confortável para
leitura um dia terei uma.
7 - Ilziris Miranda: Meu local favorito é no quarto, deitado na rede, mas sempre levo comigo um livro e também tento ler
onde der, no ônibus, no consultório, fila de banco.

Conclusão:
1 - Os locais de leitura foram bem diversificados e podem servir de referência para a utilização do celular também.
2 - Por ser feito a pesquisa em sua maioria em Belém, apareceram à rede e o barco nos resultados.
3 - Com os Suportes, pretende-se direcionar a utilização do celular para à cama e para à mesa.
4 - Com os Suportes, pretende-se ofereecer maior conforto de usabilidade.
5 - Com maior conforto na utilização do celular, resultará maiores aumentos de tempo de utilização e experiência do
serviço e com isso ocasionará maior consumo de dados do celular.

