Leia isto antes de começar
seus
próximos
livros
de
negócios
Livros de negócios são completamente dispensáveis se você não
aplica o que lê. Não adianta passar por todos aqueles
ensinamentos se você vai lembrar 1% no dia seguinte.
Aqui no 12’, nosso objetivo é que você leia os resumos de
livros de negócios, sucessos e marketing e guarde ensinamentos
para o resto da vida. Aplique-os amplamente na sua vida
pessoal e profissional. Acreditamos que seu sucesso está
ligado ao que você lê.
Por isso, selecionamos algumas dicas essenciais para quem
deseja tirar o máximo proveito dos livros de negócios.
Acompanhe!

Comece um clube de leitura
Nós já falamos por aqui sobre criar um clube do livro na sua
empresa. Mas nesse caso, vale ler qualquer coisa. Artigos,
notícias e outras formas de conteúdo que passem ensinamentos e
possam ser discutidos.
Procure criar uma cultura de troca de conteúdos e se encontrar
para discuti-los. Assim, você conhece as opiniões de outras
pessoas e divide as suas. Fica bem mais fácil se lembrar
depois do que foi falado.
Se optar por esse tipo de projeto, procure mantê-lo dentro da
sua companhia, com pessoas que dividem objetivos e metas
parecidos. Assim, vocês focam as discussões sem divagar
demais. Além disso, ajuda a manter as conversas profissionais.
Inclusive, vocês podem juntos solucionar questões da própria
empresa. Por exemplo, se um ponto crítico de melhoria é a área
de vendas, leiam livros e outros conteúdos sobre vendas, a fim
de melhorar a área.

Saiba escolher os próximos livros de
negócios
Não escolha o primeiro best seller que aparecer. Quanto mais a
próxima obra ou próximo conteúdo tiver a ver com o problema
que você quer enfrentar, mais será relevante para a sua vida.
Especialmente se você for ler com seu clube de leitura. Para
que a discussão seja mais relevante, é interessante que todos
estejam imersos e com um caminho específico a seguir. Pense
que cada título lido deve levar você e seu time para perto de
alcançar as metas.
Se você está procurando obras sobre produtividade,
recomendamos A Arte de Fazer Acontecer, de David Allen e
Trabalhe 4 Horas por Semana, do Tim Ferris. Se seu foco agora
é gestão e liderança, pode ler A Estratégia do Oceano Azul, de
W. Chan kim e Renée Mauborgne.

Escreva sobre o que está lendo
Enquanto estiver lendo. Seja anotando ao lado das páginas,
mantendo um caderno em separado ou usando a contra capa. Se
for um livro digital ou um resumo do 12’, melhor ainda – basta
manter no bloco de notas do celular ou computador.
O importante é que você faça o exercício de escrever enquanto
lê seus livros de negócios. Além de ajudar a fixar as
informações, você pode recorrer às anotações quando for
discutir com seu grupo. Além disso, não deixe de já imaginar
cenários em que você pode aplicar os ensinamentos no seu
negócio.
Se você quiser ser ainda mais organizado, pode criar uma
planilha para guardar seus comentários sobre cada livro. Abra
uma nova aba para cada um e coloque dentro seus comentários, a
data em que leu e releu, entre outras informações que achar
úteis.
Nesse caso, se for com seu clube de leitura, todos os membros
podem adicionar comentários ao mesmo tempo.
Se o livro for realmente bom, você provavelmente precisará de

um lugar para anotar. Sabe quando você termina um livro e não
vê a hora de começar a aplicar? Não se esqueça de anotar para
saber por onde começar.

Crie um mapa do livro
Depois de ler o livro, crie um sumário só seu. Inclua nele
tudo o que achar relevante: comentários dos seus amigos e
colegas de trabalho, atitudes que você pretende tomar daqui em
diante, outras ideias.
O interessante é ficar com uma guia. Basta olhar para ele e
você se lembra sobre o que é aquele livro e como ele se aplica
na sua vida. Por isso, seja conciso.
Acreditamos que assim você vai tirar o máximo dos próximos
livros de negócios que ler. Não deixe também de consultar os
resumos na plataforma do 12’. Além do website, temos
aplicativos na Play Store e Apple Store. Assim, você não
desperdiça mais um minuto enquanto estiver esperando seu
ônibus ou viajando.
Agora, não perca uma lista de livros recomendados pelo Lucas
Marques, do Méliuz, para todo empreendedor!
Keep reading!

