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LIDERANÇA COM PROPÓSITO
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COMO DESENVOLVER A ALTA PERFORMANCE?

EM QUAIS ASPECTOS DEVO TREINAR A MINHA EQUIPE?
1. Conhecimento técnico
2. A prática (habilidade)
3. Inteligência emocional
4. Princípios e valores

 Algumas Estratégias de Treinamento e Desenvolvimento da sua equipe:
1. Brainstorm
- Elenca-se um problema a ser resolvido
- Todas as pessoas juntas escrevem ideias e sugestões de solução (sem crítica)
- Destas ideias são retiradas e combinadas as melhores

 Estratégias de Treinamento e Desenvolvimento da sua equipe:
2. Livros e Revistas
- Incentivar debates de leitura jurídica dentro do escritório
- Estabelecer uma rotina de treinamentos internos em que um colaborador escolherá
um tema para apresentar (15 e 20 minutos) para toda a equipe do escritório
3. Vídeos de treinamento
- Uma vez por semana a equipe assiste um vídeo de treinamento com 15 min.
- Cada colaborador levará o curso para casa e ministrará um treinamento com base em
uma das aulas ou fará um resumo do curso para dar para os demais

 Estratégias de Treinamento e Desenvolvimento da sua equipe:
4. Caixinha de problemas

5. Cases de Sucesso
6. Palestras e Cursos

Qual método o seu escritório adota?

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE TREINAMENTO
Definição das
necessidades
de
treinamento

Avaliação dos
resultados do
treinamento

Monitoração

Execução do
treinamento

Projeto e
planejamento
do
treinamento

IDENTIFICANDO OS SEUS COLABORADORES

LIDERANÇA COM PROPÓSITO

OBJETIVOS DA GESTÃO COM PROPÓSITO

Objetivos do Escritório
- Crescimento
sustentável

Objetivos dos
Colaboradores

- Produtividade

- Melhores salários e
recompensas

- Qualidade

- Qualidade de vida

- Competitividade

- Satisfação no e com o
trabalho

- Clientes
- Imagem e reputação

- Oportunidade de
crescimento
- Qualidade da gestão e
liderança
- Orgulho de pertencer

3 VERTENTES PRINCIPAIS PARA UMA GESTÃO EFICAZ
CRENÇAS
• Acreditar no
Escritório/Empresa
• Crescer junto com o
Escritório/Empresa
• Trabalhar é prazeroso
• Acreditar de que ELE é
importante para o
Escritório/Empresa
• Sentir que todos
trabalham como um
time

VISÃO DE
FUTURO
• Mostrar onde se quer
chegar
• Plano de carreira
• Alinhar objetivos
profissionais com
pessoais
• Colocar pessoas certas
nas posições certas
• Ambiente saudável
• Compartilhar decisões
gerando autonomia
• Interdependência

FERRAMENTAS
• Reunião ritualística (1x
semana ou a cada 15
dias)
• Criar processos para o
plano de carreira
• Resultados – Feedback
• Delegação de tarefas
• Reunião geral de
resultados (1x mês)

CULTURA CORPORATIVA E VALORES PARA ALTA PERFORMANCE
O exemplo de liderança do All Blacks

15 LIÇÕES DE LIDERANÇA QUE PODEMOS APRENDER COM O ALL BLACKS
*Extraído do artigo Lições de Liderança do All Blacks
https://g5partners.com/licoes-lideranca-all-blacks/

Humildade: Criar e manter uma cultura coletiva que combine humildade e orgulho é fundamental. No caso dos All
Blacks, após cada partida os jogadores permanecem no vestiário para refletir e conversar sobre o jogo e tentar
entender o que pode ser melhorado. Depois, os veteranos dão o exemplo e lideram o ritual de limpeza do vestiário.
Porque para qualquer All Black é importante nunca se sentir grande demais para realizar os “trabalhos menores”.
Adaptação: O declínio de qualquer organização parece inexorável, a menos que seus líderes as preparem
constantemente para a mudança — e, de preferência, quando elas estiverem no topo de sua performance. Nos All
Blacks a cultura que mescla experiência e juventude permite uma constante renovação dos talentos do time, em
um processo de transferência de responsabilidades, conhecimentos e do legado coletivo.
Responsabilidade: Líderes criam um senso de propriedade, autonomia e de iniciativa entre seus comandados.
Líderes não geram seguidores; líderes criam líderes. Para os All Blacks, compartilhar responsabilidades e deixar que
todos percebam sua contribuição ao sucesso coletivo é um traço importante da cultura e um fator fundamental do
seu sucesso.

15 LIÇÕES DE LIDERANÇA QUE PODEMOS APRENDER COM O ALL BLACKS
Coletivo: Para os All Blacks o que conta é o coletivo. Ninguém é maior do que a equipe. A ética de
comportamento e o respeito aos valores do time por cada jogador são considerados atributos
fundamentais do time. E são os próprios jogadores que se encarregam de combater qualquer sinal de
individualismo destrutivo que possa pôr em risco a harmonia da cultura coletiva. Embora exista um
capitão legitimado como líder do grupo, a equipe dos All Blacks trabalha com conceitos de “grupo de
liderança” em que todos têm o dever procurar ocupar seu espaço, liderando pelo exemplo.
Expectativas: Os All Blacks são estimulados a estabelecer as metas de desempenho sempre mais
desafiadoras possíveis. Imediatamente após qualquer derrota os jogadores são desafiados a refletir
sobre como estão se sentindo naquele momento e da importância de sempre se lembrarem desse
sentimento no futuro. Porque é na “memória da dor da derrota” que os All Blacks encontram o estímulo
para perseguir a vitória; sempre.

Preparação: Para os All Blacks é fundamental treinar com intensidade em busca de excelência e para se
desenvolver uma mentalidade vencedora e preparada para responder adequadamente em situações de
pressão. De fato, é possível que os treinos dos All Blacks sejam ainda mais intensos e desgastantes do
que as partidas disputadas contra adversários.

15 LIÇÕES DE LIDERANÇA QUE PODEMOS APRENDER COM O ALL BLACKS
Tradição: Todas as grandes organizações nascem e perpetuam uma história convincente que ajuda as
pessoas a entender seus valores e o que elas representam. Culturas fortes precisam de um sistema de
significado que seja compreendido por todos; uma linguagem que una as pessoas. No caso dos All
Blacks, todo jogador novato recebe um livro ao se juntar ao time. Chamado de “All Black Book”, o livro é
construído a partir de aforismos que congregam os valores e a sabedoria acumulados ao longo da
história do time. Um conjunto importante de atributos que ajudam a solidificar o orgulho de pertencer e
de participar dessa tradição.
Ritual: Nenhuma outra equipe esportiva internacional possui um ritual pré-jogo tão poderoso como o
famoso All Black haka, de origem maiori. Desde o mais tradicional “Ka mate, Ka mate” – realizado pela
primeira vez em 1888 — a haka desempenha um papel crítico na preparação física e mental do time
dos All Blacks. Por meio desse ritual, os jogadores têm a oportunidade de refletir, contar e reforçar sua
história coletiva e, em última instância, se conectar com suas tradições.

15 LIÇÕES DE LIDERANÇA QUE PODEMOS APRENDER COM O ALL BLACKS

https://www.amazon.com.br/gp/product/8557170416/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A1ZZFT5FULY4LN&psc=1

CULTURA CORPORATIVA DO ESCRITÓRIO

 Vídeos compartilhados no curso:
Vídeo sobre Liderança – Filme O Gladiador - https://youtu.be/P6R6vP3OzM0
Filme Invictus - https://youtu.be/mZyXVw0fr-E
Vídeo Endeavor e Sebrae - https://youtu.be/8OfFij4jw3c?list=PLNqvSDwXnyNz8zpGJccPS8-bmaGsc7Ob6
All Blacks Rúgbi - https://youtu.be/mrp15xYDPS8
Vídeo Cultura Corporativa – Abílio Diniz - https://youtu.be/0jf8uZmnl_A
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