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MUITO
mais do que
uma estante na web

A rede social O Livreiro 
(www.olivreiro.com.br)

conta, hoje, com mais 
de 110 mil usuários e 
mostra uma maneira bem 
diferente de interação, não 
só na troca de experiência 
sobre os livros lidos 
pelos cadastrados, como 
também na maneira 
que a opinião deles 
influencia no constante 
desenvolvimento do site.
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A gerente e idealizadora do projeto, Verena Petitinga, sabe muito bem 

como manter o site em alta. Nunca deixando de intitulá-lo como beta 

e com a ênfase em promover e incentivar a leitura no Brasil, dispõe 

de uma maneira bem interessante de “ouvir” as sugestões dos usuá-

rios. Isso e muito mais ela conta nas próximas linhas. Confira.

WIDE Como surgiu a ideia de criar uma rede social específica para 

leitores de livros?

VERENA O Livreiro foi uma ideia montada por mim e outra profis-

sional, com o intuito de ajudar a fazer do Brasil um país de leitores. 

Achávamos importante entender também sobre o comportamento 

do consumidor de livro no Brasil e nada melhor do que uma rede 

social para descobrir os hábitos de leitura dos brasileiros. Queremos 

falar especialmente com esse público jovem, fazendo com que 

esses leitores tenham mais informações sobre livros e troquem 

informações entre amigos sobre o tema. Livro pode ser um assunto 

— e já é para muitos — comum em rodas de amigos, por exemplo. E

O Livreiro é esse ponto de encontro no ambiente virtual para um 

comportamento que as pessoas já possuem no plano físico: trocar 

informações e falar sobre o que estão lendo. Ah, e queremos mos-

trar ainda que livro pode ser um tema divertido e interessante!

WIDE O formato de O Livreiro é baseado em alguma outra rede 

social? Qual o diferencial da rede social O Livreiro em relação às 

outras redes sociais que captam o mesmo público?

VERENA Sim, usamos alguns benckmarkings de fora do Brasil. 

O mais importante — e que adoramos e nos inspira muito — é o 

Goodreads.com. Além disso, usamos como bench o Shelfari.com 

e o weRead.com. Queremos muito também a facilidade e a nave-

gabilidade sensacional que sites de e-commerce, como a Amazon, 

possuem. Acho a Amazon um grande bench, já que usa muito bem 

o recurso de recomendação, que é algo muito poderoso em rede 

social. O grande diferencial de O Livreiro é a criação de recursos 

divertidos para ajudar as pessoas a descobrirem que tipo de leitores 

são ou quais livros eles não podem deixar de ler. Por isso, aposta-

mos muito em quizzes, listas de livros, concursos e conteúdos nos-

sos. Tudo para fazer jovens terem contato com a leitura e, assim, 

perceberem como isso é imaginativo e interessante.     

WIDE Desde quando o site está no ar? Como tem sido a média de 

crescimento no número de usuários a cada mês?

VERENA O site foi ao ar no dia 1º de julho de 2009, lançado oficial-

mente na Festa Literária Internacional de Parati (FLIP). Atualmente, 

ele conta com mais de 110 mil usuários cadastrados e com cresci-

mento de mais de 10 mil usuários por mês.

WIDE A rede social O Livreiro foi desenvolvida com quais linguagens 

de programação? Qual o banco de dados utilizado para armazenar 

todas as informações inseridas no site?

VERENA PHP, que é uma linguagem de programação livre (open 

source). Como banco de dados, utilizamos o MySQL, pela fácil inte-

gração com o PHP, por ser confiável e por já ser usado em muitos sites 

de grande audiência e até mesmo para aplicações de missão crítica.

WIDE Quantas pessoas fizeram parte da equipe de desenvolvimento 

e em quais funções? 

VERENA Para desenvolver a nova versão, que lançamos no dia 4 

de agosto de 2010, tivemos o envolvimento e a dedicação de seis 

pessoas de nossa equipe (analistas de mídias sociais, de tecnolo-

gia e de marketing) e mais dez pessoas na equipe de fornecedores: 

profissionais de tecnologia (DBA, arquitetos, desenvolvedores) e 

especialistas em User eXperience. Foram feitas inúmeras melhorias 

visando ao ganho na performance do site; chegamos a remodelar 

toda a estrutura do nosso banco de dados e otimizar as consultas 

em nossa base, além da construção do código HTML seguindo 

padrões web.

WIDE Como surgiu a parceria com a Universidade Estácio de Sá? 

Qual a razão dessa parceria e quais foram as vantagens dela para a 

rede social O Livreiro?

VERENA A Estácio entrou como patrocinadora do Livreiro em outu-

bro de 2010. Entre as vantagens, está a associação a um parceiro 

educacional, assunto que interessa bastante os usuários da rede. 

A Estácio montará conosco conteúdos específicos para orientação 

vocacional, informações sobre carreiras e curadoria para temas 

educacionais. 

WIDE Quando pesquisamos por um livro e é aberta a página desse 

livro no site O Livreiro, há as opções “Comprar este livro” e “Comparar 

preços”. Ao clicar em comprar, abre o site da Livraria Cultura e, em 

comparar, o site CWeb. Houve uma parceria de O Livreiro com essas 

duas empresas? Por que optou por ambas?

VERENA Sim. Temos parceria comercial com a Livraria Cultura e o 
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Buscapé, responsável pela CWeb. Escolhemos esses modelos de 

negócio porque queremos dar ao usuário de O Livreiro a facilidade 

de adquirir o livro que deseja ler. Viu as recomendações, leu mais 

sobre o autor, descobriu que o livro tornou-se um filme em sua comu-

nidade… Acredito muito que o e-commerce será cada vez mais social, 

recomendado. Comprar o que meu amigo está lendo me possibilita 

criar uma relação de troca maior com ele e ainda me certificar de que 

estou comprando um livro com muitas chances de apreciar. Além 

disso, para ajudar a fazer do Brasil um país de leitores, precisamos 

incentivar as pessoas a adquirirem mais livros. Por isso, optamos pela 

Livraria Cultura como parceira estratégica e comercial, pois hoje ela 

possui a maior e mais rica base de livros do Brasil. São mais de três 

milhões de livros. E todos eles estão em O Livreiro. Com o Buscapé, 

queremos dar a opção ao usuário de comparar preço de livros ainda 

em outras livrarias virtuais e fazer a melhor compra possível dentro 

do que deseja, mas também do que pode pagar. 

WIDE No processo de cadastro de usuário, a segunda etapa lhe ofe-

rece a possibilidade de preencher login e senha das redes sociais 

Orkut, Twitter e Facebook e dos gerenciadores de e-mail Gmail e 

Hotmail, para que encontre amigos que já são cadastrados no site 

O Livreiro. Como foi feita a interação desses serviços com o site O 

Livreiro para que os contatos cadastrados fossem encontrados? 

VERENA Por meio das APIs dessas redes, verificamos se um e-mail da 

lista de contatos do usuário está também em nossa base de dados.

WIDE É possível integrar as contas de O Livreiro e do Twitter. Como 

essa integração funciona e como foi implementada?

VERENA Foi desenvolvida utilizando a API do Twitter. Nessa inte-

gração, é possível mostrar as atividades do usuário de O Livreiro 

no Twitter e, também, mostrar as atividades do Twitter no perfil do 

usuário no Livreiro.

WIDE O Livreiro está em beta. Há uma data certa para a apresentação 

da versão final? O que está por vir de novidade no site?

VERENA Tenho um grande amigo que diz sempre: “o mundo está 

em beta”. É muito a teoria de Darwin mesmo: estamos sempre nos 

adaptando, reinventando, modificando nosso ambiente. Por isso, O

Livreiro está em Beta, porque a todo tempo entregamos uma novi-

dade, revemos outras entregas, ouvimos o usuário e modificamos 

algo. Vamos aprendendo e dando novas caras ao negócio, sem per-

der sua missão. Então, sinceramente, ainda não sabemos quando 

sairemos do beta, já que estar em beta nos possibilita experimentar 

mais. E acho isso essencial e rico para um produto digital em um 

mundo que muda muito rápido. 

Sobre o futuro, muitas novidades estão por vir. Dentre elas, o 

lançamento do aplicativo O Livreiro no Facebook e no Orkut. É um 

aplicativo gaming like, todo baseado nos conceitos de desafio e eco-

nomia da reputação. Será demais! :)

WIDE O Livreiro abre espaço para que os usuários sugiram melhorias 

para o site, tudo à mostra, e ainda permite que outros usuários votem 

nas sugestões oferecidas e façam comentários sobre elas. Para você, 

qual a importância dessa interação dos usuários com o site? 

VERENA Sim. O Livreiro passou por uma série de mudanças e sua 

nova versão foi lançada em agosto deste ano. As mudanças que 

caracterizam a nova versão se basearam em centenas de suges-

tões que nossos usuários enviaram para nós por meio do Fórum de 

Ideias, uma ferramenta que criamos justamente para manter ativa 

essa contribuição de quem efetivamente usa O Livreiro. Queremos 

sempre saber a opinião de nossos usuários, que são nosso foco prin-

cipal, para assim ir desenvolvendo a rede. Em rede social, o contato 

com o consumidor é diário, intenso, íntimo. Ficamos amigos de 

alguns dos usuários, porque são pessoas com quem conversamos 

todos os dias. Possivelmente não falamos todos os dias com nossos 

amigos mais próximos, não é? Então, é uma relação de proximidade 

mesmo. Não há como não dialogar com eles. Dialogar é trocar e estar 

preparado para compreender e analisar qualquer feedback. Brinco 

com a minha equipe que nosso trabalho é de formiguinha: quase 

invisível, mas uma engrenagem complexa, diária e rica. E vamos 

nos reinventando assim.   

WIDE Quais foram as principais alterações realizadas no site basea-

das em ideias dos usuários? 

VERENA Ao todo, recebemos — entre o lançamento em 1º de julho 

de 2009 até janeiro de 2010 — 452 ideias de usuários. E, como essas 

ideias recebem “nota” dos outros usuários, conseguimos entender 

quais eram as maiores solicitações e/ou ideias e as implementamos. 

Entre as funcionalidades entregues na nova versão, que são fruto de 

ideias de usuários, temos o recurso de arrastar livros para organizar 

estante, editar/criar autores e livros, integração com o Twitter e o 
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Facebook, recursos disponíveis em outras redes sociais, como mural 

de atividade e a possibilidade de inserir imagens e vídeos à timeline. 

WIDE Entre os “Amigos do Livreiro”, que são pessoas que apoiam 

o projeto, estão Fernanda Takai, Luis Fernando Verissimo, Marcelo 

Tas, entre outras personalidades. Como essas pessoas auxiliam O 

Livreiro? Como conheceram o projeto?

VERENA Os “Amigos do Livreiro” conheceram o projeto quando 

ele ainda era embrião e apostaram nessa ideia porque querem 

compartilhar da missão de O Livreiro e ajudar a fazer do Brasil 

um país de leitores. Eles ajudam participando de nossas ações e 

fazendo indicações de livros. 
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