10 Livros
Procurando
Ler

que Quem Está
Emprego Deveria

Buscar recolocação profissional pode ser algo estressante.
Entre preparar currículo, cartas de apresentação e participar
de entrevistas, sobra pouco tempo e, principalmente,
disposição para ler um livro – mas você deveria fazer isso!
A leitura é extremamente benéfica para a sua busca de emprego.
Além dos aprendizados e insights que podem surgir ao ler um
bom livro, estar antenado e atualizado ao que acontece não
somente no seu mercado pode fazer diferença na conversa com
algum recrutador — trocar figurinhas sobre determinado livro é
uma ótima maneira para se quebrar o gelo, por exemplo.
Além disso, pense que, mais do que um bom currículo, o
conhecimento pode te colocar à frente de seus concorrentes. O
fato de você ter lido bons livros que esses caras não tiveram
contato o coloca em vantagem.
Mas, por onde começar?
A pedido dos amigos do 12min, criei uma lista com 10 livros
que você deveria ler caso esteja em busca de novos desafios. E
não pense que são livros com dicas de como preparar um bom
currículo ou se portar bem numa entrevista de emprego:
mantenha a mente aberta para o que está por vir! Grandes
ideias podem surgir de conexões inesperadas!

1 – Como Fazer Amigos e Influenciar
Pessoas

Antes de tudo, este é um livro sobre relações humanas. Quem
está em busca de recolocação, independente da área de atuação,
terá que trabalhar seu relacionamento interpessoal. Para Dale
Carnegie, o sucesso financeiro é 15% de conhecimento
profissional e 85% “da capacidade de expressar ideias, assumir
a liderança e despertar o entusiasmo entre as pessoas“. Ele
enfatiza técnicas fundamentais para lidar com as pessoas sem
fazê-las se sentir manipuladas. Comece por esse livro!
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Como a gentileza o torna mais suscetível a conseguir o
que você quer;
Como se apresentar e ser mais sociável em qualquer
ambiente;
Como extrair o melhor de um relacionamento com
habilidades pessoais;
Como ser um bom líder utilizando estratégias de
relacionamento interpessoal.
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas

2 – Foco

Apesar de apresentar uma variedade de estudos científicos e
casos documentados, este não é um livro de ciência: qualquer
um pode seguir seus argumentos e exemplos. Em “Foco” podemos
entender as causas dos efeitos das emoções e como elas ajudam
ou dificultam nossa capacidade de resolver problemas.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Entenda os dois componentes do seu cérebro — a mente top
down e a mente bottom up;
Descubra o papel do foco no seu dia a dia;
Descubra como o autoconhecimento ajuda você a evoluir
seu jeito de raciocinar;
Aprenda a usar seu foco para liderar melhor;
Descubra como criar empatia com as pessoas ao seu redor;
Aprenda a usar seu cérebro de maneiras diferentes para
situações diferentes.

3 – Produtividade Para Quem Quer Tempo

Obrigatório para quem quer integrar sucesso e felicidade. Este
livro vai te mostrar como produzir mais sem ter que trabalhar
mais. E, talvez você esteja pensando: “ok, mas essa é uma
lista para quem está procurando emprego“. Bom, a recolocação
profissional é um trabalho contínuo. Geronimo Theml pode te
ajudar a utilizar seu tempo de maneira inteligente através de
dicas simples e práticas.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Aumente seus níveis de energia;
Desenvolva uma mentalidade vencedora;
Aplique o método de produtividade inteligente.

4 – O Poder do Hábito

Um livro que me ajudou a sair da inércia. É um daqueles pra se
ter na cabeceira. Graças ao best-seller de Charles Duhigg
aprendi a criar bons hábitos e, principalmente, a extinguir os

maus. É uma boa pedida para quem precisa se reinventar.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Como os hábitos funcionam;
Como criar novos hábitos;
Como líderes criam hábitos.

5 – Pense Simples
Muito se fala em “pensar fora da caixa“, mas, antes disso,
você deve pensar simples. Neste livro, escrito por Gustavo
Caetano, fundador da SambaTech, você entenderá como o fracasso
pode moldar a mentalidade para o sucesso. O autor fala da
importância de ser ágil e leve para se manter com alto
potencial inovador e a não acreditar no “sempre foi assim”.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Quando inovar e como desenvolver a inovação;
Como descobrir no que você deve apostar;
Como saber qual rumo tomar;
Como saber em qual mercado atuar.
Pense Simples

6 – Mindset
Não se engane com “Mindset“: este não é um livro de autoajuda;
a base científica por trás do trabalho de Carol Dweck torna a
obra um estudo sobre saúde mental. Você descobrirá que, com os
pensamentos certos, será capaz de fazer qualquer coisa —
sério! É uma ótima leitura para você analisar e rever sua
forma de enxergar o mundo.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Seu sucesso é determinado por sua atitude mental;
Sua
atitude
mental
também
determina
seus
relacionamentos;
Você precisa se esforçar constantemente para mudar sua
atitude mental.

7 – A Arte de Fazer Acontecer
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon
Este livro de David Allen é capaz de ajudar pessoas ocupadas a
restabelecerem o controle de suas vidas, contribuindo para seu
sucesso pessoal e profissional. Em “A Arte de Fazer
Acontecer“, o autor apresenta o sistema de gestão Getting
Things Done (GTD) que tem ajudado inúmeras pessoas e empresas
a colocarem ordem no caos — talvez seja o empurrãozinho que
você precisa pra mudar de vida!

O que você vai aprender?
Descubra um novo método de produtividade;
Entenda as etapas do GTD;
Descubra como se tornar mais produtivo com regras
simples;
Saiba como planejar seu dia, sua semana e sua vida;
Saiba como se organizar para entregar resultados sempre.

8 – Os Segredos da Mente Milionária
O título talvez afaste os mais céticos, mas, em “Os Segredos
da Mente Milionária“. T. Harv Eker dá uma aula de finanças.
Suas contas estando no vermelho ou não, recomendo fortemente
que você devore este livro! Eker mostra como substituir uma
mentalidade destrutiva — que você talvez nem perceba que tem —
pelo que ele chama de “arquivos de riqueza“, 17 modos de
pensar e agir que distinguem os ricos das demais pessoas.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Aprenda de onde vem seus conceitos sobre dinheiro;
Aprenda a analisar seus modelos mentais sobre finanças e
a evoluí-los;
Saiba como definir objetivos audaciosos;
Entenda como não passar modelos mentais corretos sobre
finanças para seus filhos;
Entenda os princípios fundamentais para enriquecer;
Descubra como controlar seu destino.

9 – Inteligência Emocional
Procurar emprego é como um jogo. Há vencedores e perdedores
todos os dias. Numa partida de futebol, por exemplo, não basta
talento: o fator emocional conta muito. Além dos pés, os
atletas precisam estar com a cabeça no lugar. O livro de
Daniel Goleman cita exemplos de casos do cotidiano que
procuram demonstrar a incapacidade das pessoas em lidar com as
próprias emoções, tendo como consequência a destruição de
vidas e o abalo de carreiras promissoras. Bom, o êxito na sua
busca por um novo emprego depende, entre outros fatores, da
sua inteligência emocional. Então, se você nunca leu esse
livro, não perca tempo! — é possível que seus concorrentes já
o tenham lido…
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Descubra o papel da inteligência emocional em nossas
vidas;
Descubra as 5 características de inteligência emocional;
Entenda como nosso QE se diferencia do nosso QI;
Aprenda a desenvolver sua auto motivação;
Entenda como motivar e ajudar sua equipe a crescer
emocionalmente;
Aprenda a usar seu QE nos seus relacionamentos.

10 – O Catador de Sonhos

Eu já estive desempregado e sei como, depois de um tempo, fica
cada vez mais difícil acreditar em nós mesmos. É desmotivador.
Naquela época eu me apegava em histórias de sucesso para não
desistir. “Se ele conseguiu, eu também consigo“. A leitura de
biografias é uma ótima maneira de passar o tempo com um
conteúdo de fácil digestão e que lhe motivará em sua busca
pelo sucesso. “O Catador de Sonhos” conta a história de
Geraldo Rufino, homem que começou a vida como catador de lixo
reciclável e hoje é presidente da JR Diesel, cujo faturamento
é superior a 50 milhões de reais por ano. Nesse meio tempo,
ele já quebrou seis vezes e nos mostra em seu livro que saiu
de todas essas quebras mais sábio – e mais rico.
Leia/ouça no 12min | Compre na Amazon

O que você vai aprender?
Conheça Geraldo Rufino;
Entenda o motivo de seu sucesso;
Conheça os pilares que estruturam sua vida profissional;
O Catador de Sonhos

