Resumos de Livros: 3 sites
que você precisa conhecer e
um bônus

Você conhece as plataformas de resumos de livros? Úteis para
quem não tem tempo para ler, mas precisa se manter atualizado,
elas podem ser a solução que você procura.
Algumas vêm com aplicativos mobile, o que torna a leitura
ainda mais acessível. Sabe aquele momento em que você está
esperando a hora do vôo chegar? Basta pegar o celular e
aprender alguma coisa nova, enquanto espera.
No post de hoje, separamos três plataformas de resumo de
livros que estão entre as mais acessadas. Você vai conhecer
quais são suas vantagens de cada uma e no que elas deixam a
desejar.
Lá no fim, você encontra um site com informações a mais, que

também pode ser útil. Confira!

Por que a leitura é tão importante?
Desenvolver o hábito de leitura é essencial para qualquer
pessoa crescer pessoalmente e profissionalmente. E você só tem
a ganhar com isso. Veja três exemplos:

Amplia os seus conhecimentos
É isso mesmo. Cada vez que você lê alguma coisa, você aprende
um pouco mais. E o importante é que se deve ler muito e de
tudo, como fazem os grandes empreendedores. Então, inclua em
sua lista de leitura as notícias do cotidiano, livros de nãoficção e de ficção também, assuntos especializados, enfim, as
mais diferentes áreas. Você abrirá a sua mente, impulsionará a
sua criatividade e ainda vai arrasar no trabalho e nas rodas
de amigos, estando apto para falar de tudo, com conhecimento.

Abre portas no mercado de trabalho
É claro que você já sabe disso, não é mesmo! Ampliar os seus
conhecimentos colocará você em um patamar diferenciado em
relação aos seus concorrentes. Isso vale na hora de buscar por
uma oportunidade de emprego ou pra quem planeja incrementar a
carreira. As empresas valorizam as pessoas que têm o hábito de
leitura e, inclusive, você pode ser interrogado pelo
recrutador sobre os livros que já leu. Assim, as plataformas
de resumos de livros ajudam muito, porque permitem que você
acesse uma quantidade grande de informações em pouco tempo.

Ajuda a relaxar
Ninguém quer viver pensando apenas em trabalho. E, nesses
casos, o hábito de leitura também soma a seu favor. Isso
porque, vários estudos comprovam que ler ajuda a combater o
estresse, já que você desenvolve a habilidade de foco e
concentração, reduzindo assim a ansiedade. E você relaxa ainda
mais quando lê algo gostoso, leve e que lhe dá prazer.

Os melhores sites de resumos de
livros para você

getAbstract – a partir de US$59 (R$190)
anuais
O getAbstract é um dos sites de resumos de livros mais
antigos. Foi lançado em 1999 e evoluiu de forma que agora
oferece os resumos em quase todas as plataformas. Os títulos
têm versão para smartphone, tablet, desktop, e-reader,
audiobook e PDF para imprimir.
A proposta é oferecer aprendizado. O produto principal são
resumos de livros, mas o getAbstract também oferece artigos
acadêmicos, relatórios econômicos e até video talks. Todos com
foco em business.
Os resumos dos livros seguem um modelo que contém:
Avaliação da obra (feita pelo time especializado)
Bullet points com as ideias fundamentais
Resumo (cada capítulo é resumido em cerca de dois
parágrafos)

Citações principais
Biografia do autor
Tudo isso em até 5 páginas para o leitor se informar em 10
minutos.
O acervo não deixa nada a desejar. São 450 editoras diferentes
e mais de 10 mil títulos que vão de vendas ao marketing e
estratégia, de gestão e economia a carreiras e desenvolvimento
pessoal.
Mas a biblioteca em português já não é tão robusta. São 530
resumos de livros e 63 de vídeos traduzidos para nossa língua.
Não é possível identificar artigos e relatórios em português.
O plano Starter dá acesso ilimitado durante um ano em todas as
versões. O preço é US$59 (R$190), mas só dá acesso à metade da
biblioteca,
nas
seguintes
categorias:
Auto-ajuda,
Produtividade, Habilidades, Carreira, Dinheiro, Essenciais de
Negócio, Saúde e Bem-estar, Mente e Alma, Criatividade,
Ciência Popular, Motivação e Inspiração, História e
Biografias, Política e Sociedade. Esse plano não acompanha a
versão e-reader e áudio dos livros.
Já no Starter+ você tem as mesmas limitações, mas agora com as
versões e-reader e áudio. O preço por ano nesse caso é U$99
(R$315). Para acessar todas as categorias, você tem que
comprar o plano Pro por U$299 (R$950), adicionando: Liderança,
Gerenciamento, Marketing, Vendas, Finanças, Economia,
Digitalização e TI, Recursos Humanos, Produção e Logística e
Inovação.
Para quem quer capacitar seus colaboradores, o getAbstract
também tem soluções corporativas, com preço sob consulta.

O que falta no getAbstract
Os resumos de livros são muito bem feitos. O modelo que todos
seguem parece funcionar bem para pegar o ensinamento principal

de cada obra e realmente levam 10 minutos para serem lidos.
Também não há dúvidas de que para empreender e ser bemsucedido no mundo dos negócios é essencial ler uma quantidade
boa de livros por ano. Como o obstáculo maior é o tempo, o
getAbstract se torna uma boa saída.
Mas o formato proposto dispensa todo o storytelling do livro.
Como o foco são os aprendizados, as histórias que nos inspiram
acabam ficando de lado.
Quando você lê só a conclusão, os ensinamentos tendem a cair
no esquecimento. Por exemplo: posso te dizer que criar bons
hábitos é importante, pois foi comprovado cientificamente que
eles não têm nada a ver com memória e fazem milagres na sua
rotina. Você não vai se lembrar dessa informação todos os
dias.
Agora, veja a seguinte história:
Eugene Pauly era um paciente que teve problemas neurológicos
causados por uma encefalite viral. A doença fez com que ele
esquecesse todos os eventos depois de 1960. Após o incidente,
todos os dias, sua esposa o levava para caminhar na
vizinhança. Um dia, ele se perdeu. Mas conseguiu achar o
caminho de volta em 15 minutos. Foi aí que os cientistas
perceberam que hábito e memória são coisas
(Retirada do livro O Poder do Hábito).

distintas.

Viu? Agora você tem mais chances de se lembrar.
Por isso, o getAbstract não é para todo mundo. Além de ser
voltado para o mercado norte-americano e europeu, pode não
servir para o que você pretende.

Blinkist – freemium ou a partir de US$49
(R$170)
O Blinkist só oferece resumos de livros em inglês. São mais de

1500 títulos de não ficção, best sellers em sua maioria. Os
resumos demoram 15 minutos para serem lidos e têm o objetivo
de passar as principais ideias.
Os livros variam entre as categorias de ciência, cultura
organizacional, biografias, produtividade, motivação, saúde e
fitness, política e sociedade, empreendedorismo, comunicação e
habilidades sociais, psicologia e outras.
A proposta é que você não leia só o que já tem interesse, mas
descubra novos conteúdos conforme navega pela biblioteca. Por
isso, o aplicativo mobile do Blinkist é um dos fortes da
plataforma. Com navegação agradável, ele oferece uma seleção
diária com dicas da equipe ou com o que estiver em alta no
momento.
Os resumos de livros podem ser acessados também pelo desktop,
mas o formato é feito para o celular. Especiais para quem se
desloca de transporte público, por exemplo, e precisa fazer
alguma coisa com esse tempo.
Para quem ainda não lê muitos resumos de livros por dia, a
conta freemium é suficiente. Você tem direito a escolher um
título por dia para ler. Mas não qualquer um: apenas da
seleção diária do app.
A conta Plus sai por US$49 (R$170) e dá acesso a todo o
acervo, com a opção de visualizar offline, durante 1 ano. O
upgrade Premium custa 30 dólares a mais (R$103) e oferece
sincronização com o Evernote e o Kindle, além do áudio de
todos os títulos. Existe uma versão para corporações.

O problema do Blinkist
Para quem tentou outras técnicas, como Speed Reading, e não
conseguiu aumentar a quantidade de leitura, vale a tentativa.
O Blinkist oferece resumos que parecem um rascunho feito pelo
próprio autor, mas, segundo Olga Khazan escreveu para o The
Atlantic, em alguns momentos podem soar redutivos.

Para testar, ela leu o resumo de O Poder dos Quietos, da
autora Susan Cain. Foi ela quem definiu a diferença entre
introvertidos e tímidos, que não era entendida até então. O
Blinkist escreveu: “Extrovertidos gostam de barulho e precisam
de estímulos, introvertidos gostam de ficar sozinhos e
pensar”.
Para Olga, resumos de livros assim podem excluir a gama de
conceitos ensinados no livro. Nesse caso, extrovertidos podem
querer evitar barulho, assim como introvertidos podem precisar
de estímulos.
O fato é que quem empreende na era digital não tem tempo para
ler. São livros que se acumulam nas prateleiras, a galeria do
Kindle que não para de crescer e por aí vai. O Blinkist
resolve bem esse problema, oferecendo um atalho para o consumo
de todo o conteúdo que você precisa. Mas vale lembrar que
todos os resumos de livros são em inglês.

12min – R$199
E nós não poderíamos ficar sem falar do 12′. Primeira
iniciativa do estilo no Brasil, o 12mnutos já oferece centenas
de resumos de livros de não ficção, ou microbooks, que é como
chamamos.
Cada texto é baseado na obra original e feito para ser lido em
aproximadamente 12 minutos. Você consegue ter acesso aos
pontos chave de cada obra sem ter que ler por completo. Além
disso, o acervo conta com aquelas que achamos essenciais e a
lista de desejos de nossos usuários. Aqui, você fica sabendo
melhor como cada microbook é criado.
Ainda assim, nosso objetivo é fazer você ler mais. Cada
microbook é escrito por nós com carinho, para que você entenda
os conceitos chave de um livro, mas também de forma que
desperte seu interesse de comprar a obra e lê-la por completo.
Funciona como um filtro: se você não gostar do que leu, pode

economizar seu tempo e dinheiro parando por ali.
Todos os resumos de livros ainda contam com uma versão em
áudio. Você pode acessá-la, junto também dos textos, por meio
da web ou dos aplicativos Android, iOS ou no Kindle. O modelo
de assinatura para pessoas físicas pode ser Freemium (uma
leitura grátis por semana, selecionada pela equipe do 12′) ou
Premium: R$199 anuais.
Os planos para empresa têm preço sob consulta. E você ainda
pode testar por 3 dias grátis.

As grandes motivações do 12min

Queremos formar hábitos duradouros. Hábitos só são
cultivados quando você faz aquela atividade todos os
dias durante um bom período de tempo. Por isso, não
adianta assinar só um mês e largar seu aprendizado no
meio.
Queremos oferecer um produto fantástico. Isso significa
ter cada vez mais recursos para continuar reinvestindo

em desenvolvimento, conteúdo e tecnologia. Sabemos que
quanto mais valor pudermos gerar, maior será o nosso
sucesso.
Se você ainda tiver alguma dúvida específica sobre o 12min,
confira este texto do próprio fundador, Diego Gomes.

BÔNUS para estudantes – Cola da Web e SOS
Estudante (gratuitos)
Para quem precisa estudar para uma prova, a internet oferece
esses dois grandes sites de resumos de livros. Todo o conteúdo
é fornecido pelos próprios usuários.
O foco aqui são livros de vestibular, mas nada que seja de se
jogar fora, mesmo que você já tenha passado dessa fase. Para
expandir seus conhecimentos filosóficos e políticos, por
exemplo, você pode ler um resumo do livro O Espírito das Leis,
de Montesquieu.
Que tal relembrar o Ensaio Sobre a Cegueira? Com alguns
minutos, você se lembra o porquê desse livro ser um clássico
moderno. Para quem vive na correria, parar um pouco para
explorar a ficção pode ser uma boa.
Se você precisa de resumos de livros mais aprofundados, em
português e fáceis de ler e lembrar, o 12min é a melhor opção.
Estamos trabalhando duro para nos tornarmos a maior plataforma
de resumos de livros de não ficção em português. Para isso,
seu feedback é muito importante! Dá uma olhada nessa sugestão
de leitura:
Leitura Dinâmica

