


MARCUS BUCKINGHAM é autor best-

-seller e pesquisador com foco em 

desenvolver os pontos fortes das pes-

soas, potencializar seu desempenho 

e moldar o futuro do trabalho. Atual-

mente lidera todas as pesquisas de 

desempenho e de pessoal do insti-

tuto de pesquisa ADP. Pela Editora 

Sextante, publicou também Descubra 
seus pontos fortes, Desenvolva sua 
verdadeira vocação e  Destaque-se.

ASHLEY GOODALL é vice-presidente 

sênior de liderança e equipe de inte-

ligência da Cisco, onde formou uma 

nova organização totalmente focada 

em equipes e líderes de equipes. An-

tes de trabalhar na Cisco, atuou por 

14 anos no desenvolvimento da lide-

rança e do gerenciamento de desem-

penho da Deloitte.
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Uma nova maneira de pensar cultura empresarial 

e liderança para promover o potencial criativo 
e a realização profi ssional das equipes
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Você sabe que é um 
pro� ssional incrível.
Talvez sua empresa é que não saiba.

Vamos dar um jeito nisso.

“Elaboramos este projeto pensando 

nas pessoas que pela primeira vez na 

vida foram encarregadas de liderar 

uma equipe.

Gente com gana de fazer coisas ex-

traordinárias em equipe, cujo trabalho 

será lembrado muitos anos depois. 

Pensamos nos líderes que se pergun-

tam:

• Como promover o máximo de cada 

integrante da equipe; 

• Como manter todos focados quando 

cada um parece ter o próprio objetivo; 

• Como evitar que cometam erros que 

prejudiquem o grupo, sem deixar de 

dar espaço para aprendizado e ex-

perimentações;

• Como avaliar de maneira justa o de-

sempenho, ao mesmo tempo que 

constroem relacionamentos genuínos 

e calorosos; 

• Como fazer com que tudo isso ocor-

ra dentro do respeito à autenticida-

de de cada um. 

Pensamos nos pro� ssionais que, ao ten-

tarem realizar tudo isso, veem-se atra-

palhados e até impedidos pelos Nove 

Mitos – por tudo aquilo que achamos 

saber mas na verdade não  sabemos.”

MARCUS BUCKINGHAM E ASHLEY GOODALL

Alguns conceitos “sagrados” do mundo corporativo, como a ne-

cessidade de feedback e a capacidade de liderança como o 

ponto alto de um pro� ssional, não passam de mitos.

Repetidos por toda parte, geram frustração, prejudicam os resulta-

dos e abalam a produtividade.

Com histórias envolventes e um meticuloso trabalho de pesquisa, 

Marcus Buckingham e Ashley Goodall mostram o que de fato é im-

portante para conduzir equipes e desenvolver talentos.

Analisando diferentes aspectos da natureza humana, eles revelam 

como promover o melhor de nós mesmos e dos outros, bem como 

maneiras inteligentes de nos levar a atuar juntos, unindo forças.

A partir de estudos já existentes, Buckingham apresenta oito aspec-

tos que os pro� ssionais de equipes de alto desempenho apontam 

como fundamentais na sua experiência no trabalho:

• Ter entusiasmo pela missão da empresa

• Entender claramente o que é esperado do seu trabalho

• Estar rodeado de pessoas que têm os mesmos valores

• Ter a oportunidade de utilizar seus pontos fortes todos os dias

• Sentir que sua equipe lhe dá total apoio

• Saber que será reconhecido por sua excelência

• Ter muita con� ança no futuro da empresa

• Ser sempre desa� ado a crescer

Ou seja, no mundo real do trabalho em equipe, acompanhamento, 

senso de propósito e pontos fortes são o que realmente conta.
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