Como produzimos
microbooks

os

nossos

Vivemos em um mundo em que tempo é bem mais do que
dinheiro — ele é, também, conhecimento, oportunidade e
satisfação.
Pensando nisso, nós, do 12minutos, resolvemos resumir os
melhores livros de negócios, marketing, empreendedorismo,
produtividade e muitos outros para você!
Te damos a chance de, além de ler um resumo de qualidade,
poder ouvir um audiobook em qualquer brechinha de tempo — seja
na fila do banco, no trânsito ou enquanto espera por alguém.
Mas como confiar em nossas informações? Como saber se o nosso
conteúdo é realmente de qualidade?
Bem, se você é assinante do 12minutos, com certeza deve ter
encontrado a resposta em nossa matéria-prima: os próprios
microbooks. Mas, hoje, a gente veio contar pra vocês um
pouquinho de tudo o que acontece para que nossos resumos
cheguem até você com a melhor qualidade possível. Vem
conferir!

1º passo: selecionamos os melhores
Para começar, nossa equipe de editorial seleciona os melhores
títulos para vocês. Priorizamos os pedidos dos nossos
clientes, através da nossa wishlist, mas também adoramos
resumir livros que nos ensinaram muito e que nos marcaram de
alguma forma, pois acreditamos que farão o mesmo com vocês.
Além disso, buscamos também títulos que estão em alta, ou
seja, os mais recentes e inovadores livros de não-ficção.

2º passo: escolhemos os freelas mais
capacitados
A nossa produção fica por conta de freelancers gênios em
resumo e escrita. Eles são escolhidos minuciosamente por nós,
que fazemos diversos testes antes de escolhê-los. Desta forma,
podemos garantir conteúdo de qualidade e confiar no nosso
time. Afinal, juntos somos um.

3º passo:
editoriais

de

olho

nas

diretrizes

Nós do 12’, para padronizar nossa produção, temos as famosas
diretrizes editoriais — que são regrinhas pro livro ficar
perfeito e ter sempre o mesmo estilo, independente do redator
que esteja o produzindo.
Fazem parte das nossas diretrizes tópicos como:
Leia pelo menos 5 microbooks antes de começar a
produzir — isso te ajudará a entender o nosso modo de
escrever.
Resuma apenas livros de não-ficção
Escreva e deixe as frases diretas, simples e curtas,
pois todas serão gravadas em áudio posteriormente.
E muitos outros!

4º passo: vamos sempre direto ao ponto
Depois de selecionarmos os melhores títulos e freelas,
partimos para a produção do microbook.
Como já falamos, escolhemos a dedo os nossos redatores, para
que eles leiam o livro original e filtrem as melhores e mais
importantes informações. Dessa forma, será feito um resumo de
qualidade e muito, mas muito fácil de ler, já que é esse o
nosso objetivo: facilitar a sua vida.

Ah, e não podemos esquecer de uma coisa muito importante: o
nosso tempo de leitura deve ser sempre, em média, de 12
minutos. É daí que vem o nosso nome!

5º passo: checando os fatos
Assim que o redator entrega o seu microbook, um editor precisa
checar os fatos, ou seja, ele precisa conferir se algumas
questões estão fiéis ao livro original, tais como nome do
livro, autor e ano de publicação. Além disso, o editor também
checa toda a gramática e ortografia do livro, para que sua
leitura não seja prejudicada ou interrompida por alguns
errinhos. É importante lembrar que o trabalho do editor é
contínuo, pois estamos sempre analisando e corrigindo nossos
livros para que a perfeição em nosso processo seja garantida.

6º passo: produzindo o áudio
O 12’ é um time com diversas pessoas, mas só uma voz. Aquela
mesma que você ouve no microbook quando está no trânsito, na
fila do banco ou esperando para buscar os filhos na escola.
Consideramos essencial a gravação de áudios dos nossos
microbooks, já que esta será mais uma barreira derrubada
contra a falta de tempo.
Queremos te deixar mais produtivo e facilitar sua absorção de
conhecimento, e é por isso que todos os livros do 12’ são
disponibilizados em áudio também!

7º passo: entregando a você
Depois da produção minuciosa dos microbooks, é hora de
entregá-los! Publicamos novos títulos a cada segunda-feira.
Mas não é por isso que você só vai ler 3 por semana. Temos um
catálogo recheado de microbooks prontinhos para serem
devorados por você! Que tal conferir alguns?

Que tal ganhar uma conta anual free do
12’?
É simples: produza um microbook para nós! Lembre-se que ele
precisa seguir as diretrizes editoriais e não existir no 12’
ainda. Depois de pronto, é só mandar pra Brenda e aguardar a
aprovação.

Quer participar do nosso time de freelas?
Entre em contato com a Brenda manifestando interesse, para que
o teste seja feito e, então, você passe a integrar o nosso
time!
Webwriting

