
Design Thinking Canvas - Shareader (Rede Social) 
 
Com base nos conhecimentos sobre Design Thinking, você deverá elaborar um planejamento 
para desenvolver uma rede social que tenha características inovadoras em comparação às 
redes sociais existentes, pensando em algo que traga benefício para as pessoas, seja 
tecnologicamente viável e seja comercialmente inovador. 
 
Uma rede social para conectar leitores e permitir o compartilhamento de livros físicos ou digitais 
baseada em geolocalização é o projeto escolhido para aplicar o Design Thinking. O nome do 
aplicativo será Shareader (Conectando Leitores) e estas são as etapas do seu o planejamento. 
 

1. Observação (imersão) 
 
Segundo a revista Valor Econômico, a venda de ebooks representa somente 1% do mercado 
de livros no Brasil. Ou seja, o livro físico continua sendo o mais consumido por leitores. Mas o 
que as pessoas fazem com os livros que terminaram de ler? Qual o destino de livros usados? 
 
Emprestam para amigos ou familiares? Deixam guardados na prateleira ou doam para alguma 
entidade? Como as pessoas compartilham leitura atualmente? Como economizar e ler muito? 
 
Nesse cenário, existe no mercado o Skoob: uma rede social para compartilhar e descobrir 
novos livros, autores, editoras e amigos. Além do Estante Virtual: um sebo online para comprar 
livros seminovos e usados funcionando como conexão entre livrarias pequenas, sebos, 
colecionadores e leitores espalhados pelo Brasil.  
 
Serviços com propostas de conectar leitores e vender livros usados, mas limitados em prover 
benefícios e experiências para quem gosta de conhecer, compartilhar e economizar com livros. 

 
2. Concepção (análise e síntese) 
 
As pessoas tem a necessidade de compartilhar livros que gostaram de ler, mas nem sempre 
encontram outros com preferências semelhantes entre aqueles que convivem. Existe também a 
curiosidade de conhecer novas obras que estão fora do radar da sua vida social. Onde 
encontrar boas dicas de leitura? Precisam ir até a livraria ou sebo para saber as novidades? 
 
Os benefícios buscados por leitores modernos são: acesso rápido a catalago de livros 
compartilhados; opiniões de quem já leu as obras de interesse; divulgação de biblioteca 
pessoal com indicações; diminuição de gastos com transporte e fretes de livros novos, etc. 
 
O diferencial em um serviço para compartilhamento de livros idealizado é a maneira como os 
leitores desconhecidos entre si possam se conectar e interagir. Usando suas preferências para 
trocar obras com o mínimo esforço de deslocamento físico e investimento econômico. 
 

3. Configuração (ideação) 
 
Uma solução que possibilite a troca e empréstimo de livros entre leitores baseada em 
geolocalização resolveria a problemática de limitação: social conectando desconhecidos com 
mesmo gosto literário; e geográfica conectando por proximidade e eliminando custos de envio. 
 
Portanto essa solução pode ser projetada em forma de uma rede social utilizada em aplicativos 
móveis que possibilite criar uma biblioteca virtual de livros físicos ou digitais compartilhados 
entre usuários cadastrados e conectados por proximidade geográfica e preferências de leitura.  

 
4. Publicação (prototipação) 
 
O acesso aos livros e leitores disponíveis em uma área pode ser feita a partir de configurações 
no aplicativo móvel, como: gêneros literários, autores favoritos, tipo de compartilhamento 
(doação, troca ou empréstimo), prazo para devolução, distância de busca, etc.  



O aplicativo é disponibilizado gratuitamente para os interessados, porém planos de assinatura 
para perfis de usuários distintos (sebos, pequenas livrarias) podem ser criados para monetizar 
e viabilizar o negócio. Por exemplo, usuários que quiserem adquirir mais de três livros em um 
mês deverão pagar um plano mensal de cinco reais. Ou pequenos sebos que quiserem 
disponibilizar todo seu acervo para aluguel deverão pagar um percentual por empréstimo. 
 
Uma parceria com empresas de logística pode ser planejada para realizar a entrega de livros 
compartilhados sem a necessidade de encontro entre usuários. Armários inteligentes podem 
ser disponibilizados mediante pagamento para retirada de um livro em um shopping.  
 
Ao final do prazo estipulado do empréstimo ou troca, a devolução de livros será efetuada e 
uma avaliação entre as partes envolvidas realizada. Criando dessa maneira, uma reputação 
que possa distinguir bons e maus leitores para futuras conexões e compartilhamentos. Para os 
leitores que mais disponibilizarem títulos para doação, uma premiação com livros recém 
lançados no mercado pode ser aplicada através de parcerias com editoras. Fidelizando dessa 
maneira os leitores mais assíduos e participativos da rede social. 
 
Essas são algumas maneiras de disponibilizar benefícios para os leitores criando facilidades 
para que acessem os livros desejados, ao mesmo tempo criando um diferencial no produto 
perante a concorrência. Ou seja, projetando um serviço inovador com Design Thinking.  
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