Carta aos futuros assinantes
do 12Minutos
Como seria sua vida se você pudesse
ler um microbook por dia?
Muita gente me pergunta sobre nossas motivações ao criar o
12minutos. As pessoas ficam curiosas em saber, por quê
lançamos este app? Por isso, escrevi este post para que você
entenda um pouco melhor o que pensamos e por quê fazemos o que
fazemos por aqui!
A ideia central do 12′ é fazer com que as pessoas aprendam
cada vez mais, e cada vez mais rápido. Nós sabemos que a
correria do dia a dia as vezes é implacável. Milhares de
livros se acumulando na prateleira, o Kindle cada vez mais
cheio. Além disso, temos que ficar por dentro das notícias do
dia e acompanhar centenas de novos posts fantásticos que
surgem todos os dias. Isso tudo é um grande desafio.

Acabando com o FOMO: Fear Of Missing Out
Talvez você não conheça a expressão FOMO, que traduzida
significa “medo de perder as coisas”. É fato que hoje em dia,
na era do informação, precisamos assimilar novas ideias e
conceitos cada vez mais rápido. Se não conseguirmos, corremos
o risco de ficar obsoletos.
E é por isso que criamos o 12minutos.
Criamos o 12′ para ajudar você a se inspirar e continuar
aprendendo, mesmo na correria do dia a dia. Está cada vez mais
difícil encaixar a leitura entre o trânsito, trabalho,

reuniões, vida pessoal. E nós queremos tornar isso mais fácil.

Mas como fazemos isso?
Eu sei e você sabe que os livros de não ficção são um das
fontes mais importantes de conhecimento na nossa sociedade.
Por isso, escolhemos começar por eles. Pegar este acervo
enorme de conhecimento e condensá-lo em um formato curto,
simples e acessível para o consumo. Estes são os nossos
microbooks.
Cada microbook é feito com muito carinho pela nossa equipe.
Nós lemos os livros, dissecamos, grifamos, anotamos e
desconstruímos, tudo isso em busca das ideias centrais. Depois
desse trabalho todo, chega a hora de reconstruir.
É aí que entra a parte criativa. Cada microbook é único, e
pode ser lido ou ouvido em aproximadamente 12 minutos.
Indo mais a fundo, aqui no 12Minutos, temos 4 segredos:
1. Nosso primeiro segredo é uma combinação de textos e
áudios, sumarizados por especialistas. Com isso, você
aprende mais e realmente absorve o conhecimento
adquirido!
2. Somos mobile first. Temos apps para as principais
plataformas móveis. Isso significa que você pode
aprender coisas novas em qualquer lugar. Na fila do
banco, no metrô, no intervalo entre reuniões.
3. Aqualidade do nosso conteúdo é animal. Cada microbook é
editado várias e várias vezes e constantemente avaliado
e revisado pelo nosso time editorial.
4. Por fim, qualquer pessoa tem 12 minutos no seu dia. E 12
minutos é o tempo ideal para você compreender as
melhores ideias, dos melhores livros e assim despertar
sua curiosidade para, caso queira, se comprometer com
leituras mais aprofundadas. Cabe em qualquer intervalo

do seu dia!

O que o 12′ oferece de vantagem?
O microbook é um formato que acreditamos, pois ele traz duas
grandes vantagens para você, nosso leitor.
Nós facilitamos para que você tenha acesso às ideias dos
principais livros de não ficção e assim inspiramos você
a ler mais;
Nós ajudamos você a aprender algo novo, nos curtos
intervalos do dia a dia. Na espera do dentista? Check!
No metrô? Check! Estamos lá sempre para você, no seu
bolso.
E como é difícil encaixar 5 a 7 horas para ler um livro
inteiro no nosso dia a dia, não é mesmo? Nós queremos muito
ler mais, mas as vezes não conseguimos.

Nem todos os livros são para todos!
Algumas vezes, quando conseguimos ler um livro, o título não
está super alinhado com aquilo que procurávamos. Por isso
recomendamos muito que você use o 12′ para triar suas leituras
e assim ler mais assertivamente.
Mesmo que um microbook
completo, ainda assim
ajudar a formar novos
de se comunicar ou uma

não desperte sua vontade de ler o livro
ele pode te inspirar novas ideias e te
hábitos, como uma dieta, um novo jeito
técnica de persuasão.

E como vocês escolhem o que virá no 12′?
Cada livro é escolhido a dedo pela nossa equipe e pelos nossos
usuários. Selecionamos aqueles títulos que mais adoramos, de
autores renomados. Assim, garantimos a qualidade do que

oferecemos. Nosso objetivo é que você assimile profundamente o
máximo de conhecimento de cada microbook. Queremos que você se
torne uma pessoa melhor após cada leitura!
Hoje, nosso time organiza os microbooks por categoria também,
então, você vai poder aprender sobre:
Saúde e bem estar
Política, filosofia e ciências sociais
Psicologia
Marketing e vendas
Comunicação e networking
Gestão e liderança
Produtividade
Motivação e inspiração
Cultura corporativa
Dinheiro e investimentos
Economia
Empreendedorismo

Estamos crescendo. Rápido!
Estamos entre os Trending Apps na Apple Store e Play
Store e em destaque na categoria de educação;
Já temos mais de 50 mil usuários nos nossos apps;
Contamos com uma comunidade de mais de 1000 assinantes;
E se você está em dúvida se deve assinar, veja o que estão
falando sobre nós:
Existem tantos livros incríveis e tão pouco tempo que chega a
ser angustiante ver todos aqueles livros não lidos na
prateleira. Com o 12Minutos eu consigo acelerar meu
aprendizado absorvendo os pontos-chave dos melhores autores e
ainda posso priorizar melhor quais livros eu irei ler por
completo.

João Pedro Resende, CEO e fundador da Hotmart
O conteúdo curado pela equipe do 12Minutos é essencial para
acompanhar as melhores práticas de empreendedorismo, inovação,
marketing e vendas. Eu uso o 12Minutos todos os dias e não
consigo imaginar como seria minha vida sem ele. Recomendo
muito, especialmente para quem toca uma empresa ou sonha em
empreender!

Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech

Quero assinar! O que ganho com isso?
Se no plano gratuito, você já tem acesso a 1 microbook
gratuito por semana, assinando o 12′ você tem ainda mais a
ganhar.
Como assinante, você terá acesso um catálogo de centenas de
microbooks! E não para por aí, nosso acervo tem crescido mês a
mês. Hoje adicionamos em média 15 novos títulos por mês. Ah, e
se você não encontrar o título que você está procurando, você
ainda pode sugerir e votar nos próximos microbooks que vamos
criar. Legal, não?
Ficou curioso? A melhor forma de saber se você vai gostar é
experimentando, por isso, oferecemos um trial ilimitado por 3
dias e 1 microbook gratuito por semana! Está esperando o que?

Corre lá e baixa nosso app!
E se tiver qualquer dúvida, reclamação ou sugestão, estamos de
portas abertas! Não hesite
Email: contato@12min.com.br
Facebook: /12minApp
Twitter: @12minApp
Happy learning!
Diego Gomes, criador do 12minutos.

Se você curtiu esse artigo, me ajude a espalhá-lo. Compartilhe
no Facebook, Twitter e Linkedin. E se quiser acompanhar minhas
postagens, não deixe de assinar nossa newsletter e seguir
nossas publicações no Medium.

