fissional, não passam de mitos.

parte, geram frustração, prejudicam os resulta-

utividade.

ventes e um meticuloso trabalho de pesquisa,
e Ashley Goodall mostram o que de fato é im-

zir equipes e desenvolver talentos.

s aspectos da natureza humana, eles revelam

elhor de nós mesmos e dos outros, bem como

s de nos levar a atuar juntos, unindo forças.

na sua experiência no trabalho:

a missão da empresa

te o que é esperado do seu trabalho

essoas que têm os mesmos valores
de utilizar seus pontos fortes todos os dias

ipe lhe dá total apoio

onhecido por sua excelência

a no futuro da empresa

do a crescer

eal do trabalho em equipe, acompanhamento,
pontos fortes são o que realmente conta.

NOVE MITOS SOBRE O TRABALHO

á existentes, Buckingham apresenta oito aspec-

nais de equipes de alto desempenho apontam

Você sabe que é um
profissional incrível.
Talvez sua empresa é que não saiba.

MARCUS BUCKINGHAM & ASHLEY GOODALL

“sagrados” do mundo corporativo, como a ne-

eedback e a capacidade de liderança como o

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 extraordinárias em equipe, cujo trabalho
será lembrado muitos anos depois.
Pensamos nos líderes que se perguntam:

NOVE MITOS
SOBRE O TRABALHO

• 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 experimentações;
• Como avaliar de maneira justa o desempenho, ao mesmo tempo que
constroem relacionamentos genuínos
e calorosos;
• Como fazer com que tudo isso ocorra dentro do respeito à autenticidade de cada um.

Uma nova maneira de pensar cultura empresarial
e liderança para promover o potencial criativo
e a realização profissional das equipes

Pensamos nos profissionais que, ao tentarem realizar tudo isso, veem-se atrapalhados e até impedidos pelos Nove
Mitos – por tudo aquilo que achamos
saber mas na verdade não sabemos.”

MARCUS BUCKINGHAM & ASHLEY GOODALL
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