Founder Series: 7 livros que
Lucas recomenda para todo
empreendedor
Toda semana convidamos um empreendedor/executivo que admiramos
para escrever um blog post sobre os livros o o inspiram em sua
trajetória. O convidado da Semana é:
Lucas Marques é co-fundador do Projeto Brasil e atual Diretor
de Operações da Méliuz, um site que te ajuda a economizar
dinheiro com suas compras online através de descontos e
cashback.
Este conteúdo foi originalmente publicado aqui. Com vocês,
LUCAS MARQUES:
Todos os livros abaixo me ajudaram de alguma forma, seja com
insights, inspiração ou conhecimento técnico. Quem quiser
comentar indicando outros livros, eu ficaria eternamente
grato.

Arte da Felicidade – 14º Dalai Lama
A Arte da Felicidade
Explora questões filosóficas, de relacionamentos, amor,
compaixão e sofrimento. Nem sempre colocamos o equilíbrio
emocional como prioridade, mas ele pode ser a chave para
enfrentar muita coisa. Empreender é sobre tudo liderar, e um
bom líder para mim é aquele que está sempre a serviço do seu
time, clientes e parceiros. Esse livro foi fundamental na
minha formação de valores, que guiam minhas decisões pessoais
e profissionais.

Elon Musk (a biografia) – Ashlee Vance
Elon Musk

Um cara que criou do zero negócios disruptivos em três dos
setores mais importantes do mundo: automobilístico, energético
e espacial. Esse é Elon Musk. Começou empreendendo no PayPal
e, depois de vender a companhia, abriu a Tesla Motors (que
produz carros elétricos), Solar City (investe na energia
solar) e a SpaceX (que fabrica foguetes e tem como cliente a
NASA). Se você estava carente de uma inspiração de
empreendedor com visão de futuro, leia a biografia. Sem
dúvidas uma das pessoas mais audaciosas desta geração.

Steve Jobs
Isaacson
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biografia)
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Walter

Steve Jobs
Steve Jobs não chegou nem a ler sua própria biografia. Ele
encomendou o livro de um dos biógrafos mais aclamados do mundo
quando recebeu o diagnóstico de câncer e pediu que as
entrevistas fossem o mais transparente possível. Mesmo assim,
no livro dá pra entender só um pouco do que era a
personalidade complexa do cofundador da Apple. Cada um termina
o livro com uma opinião diferente sobre o que ele era, só
lendo para saber. Mas com certeza, uma lição sobre liderança,
inovação e valores.

De Zero a UM – Peter Thiel
De Zero a Um
Gaste seu tempo com coisas que vão podem mudar o mundo. É essa
a mensagem que este livro tenta passar. Mas a questão vai um
pouco mais longe. Para Peter Thiel, cofundador do PayPal, quem
tenta ser o melhor em algo que já existe, nunca vai conseguir.
Para realmente se destacar, você precisa criar algo novo.

Sonho Grande – Cristiane Correia
Sonho Grande

Neste livro, Cristiane Correia conta um pouco da história dos
fundadores da empresa onde comecei a carreira. Jorge Paulo
Lemann, Marcel Telles e Beto Sucupira criaram um império em
menos de 40 anos. Isso só foi possível com o modelo de gestão
da Ambev, que é baseado em meritocracia, na avaliação
constante do time e na simplicidade. Se você ficou curioso
para saber como é a história dos três e um pouco do
funcionamento da empresa, este livro é altamente indicado.

Hard Things About Hard Things – Ben
Horowitz
Este livro é essencial para quem está começando a empreender.
É possível que você se sinta desmotivado depois dele, mas Ben
Horowitz fala verdades que precisam ser ditas. Ele usa a
própria experiência como CEO da Opsware (que foi vendida para
a HP por US$ 1,6 bi) para abrir o jogo sobre os desafios da
vida empreendedora. Ben explica que para ser empreendedor,
você tem que saber tomar as decisões certas, mesmo quando não
há muitas opções. Antes de tentar qualquer coisa, leia!

Como Funciona o Google – Eric Schmidt,
Jonathan Rosenberg
Como o Google funciona
A tão cobiçada cultura do Google tem um grande pilar:
profissionais criativos inteligentes. São pessoas que unem
conhecimento técnico e criatividade que não tem limites. Mas
como contratá-las? Esses bastidores estão no livro do Eric
Schmidt e Jonathan Rosenberg. Com histórias reais, eles contam
como foi possível que todos abraçassem a inovação e quisessem
ficar na companhia.
Alguns desses livros estão disponíveis na plataforma do
12minutos. O site oferece resumos rápidos de obras de
empreendedorismo, educação, psicologia e outros temas para

quem quer absorver as ideias principais. Dá uma conferida,
recomendo!

