5 livros recomendados pelo
Mark Zuckerberg (e por nós)
Como qualquer empreendedor de sucesso, Mark Zuckerberg, o
criador do Facebook, lê muito. Tanto que ele criou um clube do
livro aberto ao mundo, onde ele seleciona títulos quinzenais
para os membros lerem e discutirem.

Ele já deu declarações falando que gosta de ler obras com
linhas de pensamento bastante variadas. Seguindo essa ideia,
selecionamos 5 livros que estão nas recomendações excelentes
do tio Mark, mas que também caíram no gosto da equipe do
12min:

O primeiro livro do clube do livro
O The End of Power (O Fim do Poder), de Moises Naim, inaugurou
o Clube do Livro de Mark Zuckerberg. Isso foi o bastante para
a obra se esgotar na Amazon.com, em pouco tempo.

Segundo Mark Zuckerberg, esse livro “explora como o mundo
está mudando para dar aos indivíduos um poder que
tradicionalmente só grandes governos, exércitos e outras
organizações tinham. A tendência para dar mais poder às
pessoas é algo em que acredito profundamente”.
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Sapiens – Yuval Noah Harari

Yuval é um historiador renomado e, neste best seller incrível,
ele descreve a evolução da humanidade. O autor narra vários
eventos marcantes da nossa trajetória, como a revolução
agrícola.
Ele desperta questões como: há 100 mil anos, pelo menos seis
espécies diferentes de humanos habitavam a Terra. Hoje, só
existe uma, o homo sapiens. O que aconteceu com os outros? Por
que só nós sobrevivemos?
O autor também não deixa de palpitar sobre o futuro,
levantando sugestões sobre para onde vamos agora, etc.
Para Mark Zuckerberg, os eventos do livro aconteceram em 1300,

mas servem muito bem para explicar questões atuais.

Criatividade S/A

– Edwin Catmull

Essa é a história da Pixar escrita por ninguém menos que um
dos seus fundadores. O livro divide com o leitor toda a
trajetória até o sucesso da companhia de animação digital mais
famosa do mundo.
Você tem acesso a ensinamentos sobre gerência e
empreendedorismo. Edwin explica como uma companhia deve
cultivar a criatividade dos colaboradores ao invés de podá-la.
É um manual sobre como construir uma cultura de criação e
inovação dentro das empresas. Perfeito para líderes que querem
levar seus times para outro nível.
Alguns ensinamentos guardamos para toda a vida, como: “dê uma
ótima ideia para um time medíocre e ele vai estragá-la. Dê uma
ideia medíocre para um time ótimo e ele vai consertá-la ou
criar algo melhor”.
Para Mark Zuckerberg, o livro é uma forma incrível de acessar
as práticas de companhias incríveis como a Pixar em primeira
mão e entender como elas cultivam inovação e criatividade.

Por que as Nações Fracassam – Daron
Acemoglu e James A. Robinson

Os autores desta obra são acadêmicos: Daron é pesquisador em
economia do MIT e James é cientista político da Harvard. Mesmo
assim, o livro é bastante acessível.
Para quem quer entender os motivos pelos quais algumas nações
são ricas e outras pobres e porque nos dividimos entre riqueza
e pobreza, saúde e doença, etc.
Será que é uma questão cultural? Ou acontece por causa do
clima e da geografia? Talvez a ignorância dos políticos?
Os autores acreditam que a resposta não está em nenhum desses
fatores. Na teoria deles, existem dois tipos de governo. Os
excludentes e includentes. O primeiro usa o controle para
fortalecer o poder de poucos e o outro cria mercados abertos
que permitem aos cidadãos investir livremente no mercado.
Para completar, eles acrescentam que crescimento econômico não
indica sustentabilidade econômica em um país, o que é mais
desejável.
Desde que o Facebook alcançou o sucesso imbatível, Mark
Zuckerberg se dedica a muitas causas humanitárias. Ele diz se
inspirar neste livro para lutar contra a pobreza no mundo.

Outros 2 livros da lista de Mark
Zuckerberg
World Order – Henry Kissinger
Henry é ex-secretário de estado dos EUA. Escreveu este livro
com 91 anos e, nele, analisou as maneiras diferentes como as
regiões do mundo percebem o imperialismo e o conceito de
poder.
Ele acredita que nunca existiu uma “ordem mundial”
propriamente dita. Na maior parte da história, cada
civilização teve seu ideal próprio sobre o que significa
“ordem”. Nunca houve consenso.
O problema é que essa divergência de regras e limites entre as
sociedades só tem um destino: a tensão entre as regiões. Na
obra, Henry investiga como a economia global atual causou
relações violentas e quais são as raízes do entendimento do
mundo.
Mark Zuckerberg explicou que esse é um livro perfeito para
quem quer entender os conflitos globais e conhecer caminhos
para um mundo mais pacífico.

The Rational Optimist – Matt Ridley
Este é um dos mais populares e controversos livros do autor, o
jornalista e conservador Matt Ridley.
Ele acredita que os mercados estão no cerne do progresso
humano e só funcionam para o futuro quando são totalmente
livres. Para ele, é a evolução das ideias que permite que a
humanidade melhore suas condições e qualidade de vida, até
mesmo sob mudanças climáticas.
Essa escolha de Mark Zuckerberg reflete seu ideal de sempre
escolher obras com ideias controversas e procurar entendê-las.

É um livro provocativo, mas interessante de ler sob um ponto
de vista crítico.

Desenvolvendo o hábito de leitura

Ao longo de 2015, Mark Zuckerberg criou uma meta. Ou seja, a
cada duas semanas, ele leria uma obra diferente. Além disso,
Zuckerberg criou “A Year of Books” (Um ano de livros), que é o
seu clube do livro.
Mark Zuckerberg defende que essa é uma ótima forma de
desenvolver um hábito de leitura e adquirir conhecimento.
Afinal, desenvolver hábitos de leitura não requer nenhum
talento ou aptidão natural. Então, se você não lê muito, fique
tranquilo. Como todo hábito, é possível se dedicar e
“aprender” a ler com frequência.
Adquirir hábito de leitura requer, primeiramente, grande
curiosidade e paixão pelo conhecimento. Além disso, disciplina
e organização também somam a seu favor.

Para buscar inspiração, uma boa dica é se inspirar nos hábitos
de leitura de uma grande personalidade bem-sucedida – Mark
Zuckerberg.

Continue aprendendo com os livros
A lista de Mark Zuckerberg é enorme. Existem muitas outras
obras fantásticas que o criador do facebook já leu e
recomenda, como por exemplo:
Os Anjos Bons da Nossa Natureza, Steven Pinker;
Gang Leader for a Day, Sudhir Venkatesh;
Imunidade: Germes, Vacinas e Outros Medos, Eula Biss;
A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas S. Kuhn;
Dealing with China: An Insider Unmasks the New Economic
Superpower, Henry M. Paulson e muitos outros.
Mas você não precisa se prender apenas nas indicações de Mark
Zuckerberg. Afinal, o que não falta é livro espetacular, de
autores fantásticos. A maioria dele está na plataforma 12min.
A plataforma disponibiliza os microbooks (e audio books) de
diversas categorias. Baixe o aplicativo e leia o que você
quiser, agora, em 12 minutos!
Boa leitura e ótimos aprendizados!

