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Como os melhores gestores usam o reconhecimento para engajar, reter talentos e acelerar a 
alta performance de seus colaboradores e como você pode usar isso em seu escritório.
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INTRODUÇÃO
O desafio central de qualquer gestor em toda e qualquer empresa é 
fundamentalmente engajar seus colaboradores.
Há um sem-número de publicações, livros e especialistas palestrando 
por todo o mundo sobre como MOTIVAR pessoas e tirar delas todo seu 
potencial. Mas, será mesmo que existe uma fórmula capaz de ser 
aplicada em qualquer empresa e qualquer tipo de equipe?

No livro “O Princípio da Cenoura”, tradução que não é 
nada sonora para ouvidos mais críticos pros lados de cá 
em terras tupiniquins, é um best seller  (campeão de 
vendas) em todo mundo.

Uma tradução mais adequada seria: “O Princípio do 
Reconhecimento”.

O livro revela os resultados extraordinários de um dos 
estudos de gestão com maior profundidade já realizados. 

Este estudo, envolveu 200.000 pessoas ao longo de mais 
de dez anos, mostra que a característica central dos 
gestores mais bem sucedidos é fornecer aos seus 
colaboradores um reconhecimento frequente e eficaz. 

Infelizmente ainda não foi traduzido para o português, 
mas nós destrinchamos mais de 230 páginas nesta 
resenha, para você entender o que as pesquisas revelaram 
e como os melhores resultados foram obtidos, quando os 
gestores ofereceram uma maneira significativa de 
reconhecer o desempenho das pessoas.

Sócio na Advoco Brasil
andre@advocobrasil.com.br
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Neste livro os autores Gostick e Elton 
demonstram como o poder de um propósito 
empresarial bem definido e baseado em 
reconhecimento genuíno, estão diretamente 
ligados ao aumento de resultados financeiros 
das organizações.

Em resumo, um forte senso de propósito e 
reconhecimento são a chave, mas isto talvez seja 
um pouco difícil para os advogados alcançarem, 
pois não há em absoluto nenhuma instituição, 
como universidades, OAB, ou quaisquer outras 
envolvidas no mundo jurídico, preocupada em 
desenvolver no advogado essa visão de 
negócios. 

Se existe efetivamente uma grande deficiência 
nas instituições, então os Advogados e os sócios 
de escritório de advocacia devem buscar outros 
caminhos para estarem aptos a enfrentar os 
desafios do mercado.

Este livro é uma grande fonte de inspiração para 
que seus negócios sejam impactados para 
sempre.

POR QUE O ADVOGADO PRECISA LER ESTE LIVRO?

O advogado é formado para 
advogar, saber a lei e defender os 
interesses de seus clientes, não é 
formado para, a despeito disto, 

gerir negócios.

“

http://www.advocobrasil.com.br
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“ Mas, será que um simples obrigado e 
um “tapinha” nas costas é suficiente 
para promover uma equipe de alto 

desempenho? 

Quais são os aceleradores capazes de 
motivar de fato as pessoas?

“

http://www.advocobrasil.com.br
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Baseando-se em estudos de caso de 
empresas líderes, incluindo a Disney, 
DHL, KPMG, e Pepsi, entre outras, os 
autores Adrian Gostick e Chester Elton 
mostram como o poder transformador 
do reconhecimento baseado em um 
propósito claro, produzem resultados 

surpreendentes. 

E o que há de mais 
interessante nisto tudo? Os 
resultados são medidos pelo 
aumento sobre os resultados 
financeiros. 

E eles mostram como grandes 
gestores lideram sob o 

Princípio do Reconhecimento 
dentro dos seguintes elementos, 
chamados de: Os 04 elementos básicos:

1. alta produtividade
2. engajamento
3. retenção
4. satisfação do cliente

DO QUE SE TRATA O PROJETO QUE VIROU LIVRO

ALTA 

PRODUTIVIDADE

RETENÇÃO

SATISFAÇÃO

DO CLIENTE

ENGAJAMENTO

http://www.advocobrasil.com.br
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ALGUNS RESULTADOS
Qual é sua reputação? 

Alta satisfação e pessoas engajadas são raras nas organizações. Das 200.000 pessoas 
entrevistadas apenas 40% estavam neste nível e 65% estavam procurando por outro 
emprego. Isto revela o quanto as empresas não estão colocando este tema como 
relevante no seu dia-a-dia. Veja abaixo alguns números da pesquisa:

Alto Engajamento 
Baixa Satisfação

• Moral baixa e visão de futuro pessimista em 
relação à empresa

• Colaboradores sentem-se dando seu máximo, 
mas não estão contentes com o ambiente de 
trabalho (clima)

• Alto turnover (rotatividade)

• Colaboradores como embaixadores da 
marca/empresa

• Acreditam na visão e nos objetivos da 
empresa

• Estão comprometido com o sucesso pessoal 
e da empresa

• Baixo turnover (rotatividade)

Baixo Engajamento 
Baixa Satisfação

• Colaboradores falam mal da empresa em 
alto e bom tom

• São uma ameaça para a reputação da marca

• Requer uma exaustiva revisão de 
procedimentos de gestão

• Alto turnover (rotatividade)

40%

26% 20%

• Colaboradores satisfeitos com seu salário e 
cargo, mas não acreditam na visão e nos 
objetivos da empresa

• Contentes com os recursos/estrutura da 
empresa

• Baixo turnover (rotatividade)

Alto Engajamento 
Alta Satisfação

Baixo Engajamento 
Alta Satisfação

16%

E no seu escritório? 

Se você fizesse uma autoavaliação do seu escritório, em qual dos quadrantes 
acima a maioria da sua equipe estaria?

http://www.advocobrasil.com.br
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Qual é o ingrediente? 

Nos negócios, existem líderes que são visionários - aqueles que vêem o potencial 
inexplorado de sua gente e acreditam que é possível chegar mais longe. 

Gestores vêm tentando há anos experimentos com seu estilo de liderança, têm 
consultado mentores, leem livros de negócios, e participam de seminários, mas os 
resultados quase nunca foram satisfatórios ou duradouros e seus colaboradores por 
outro lado, sentem que poderiam alcançar muito mais de seu potencial, mas isto não 
acontece na prática na grande maioria dos negócios. 

O que eles precisam é de um acelerador - o chamado ingrediente que faltava que irá 
preencher a lacuna entre: onde as suas equipes estão agora e onde elas poderiam 
estar. 

O ACELERADOR
COMO OS MELHORES GESTORES ENTREGAM RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

E no local de trabalho, não há 
acelerador com maior impacto do 
que RECONHECIMENTO baseado em 

um PROPÓSITO claro. “

O Ace
ler

ad
or

O Ingrediente

http://www.advocobrasil.com.br
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Este, então, é o Princípio do Reconhecimento - 
um livro sério, baseado em uma pesquisa 
estruturada e em um propósito capaz de 
estimular o sucesso das empresas.

Sim, isto pode parecer extremamente 
simplório, mas você vai se surpreender com os 
resultados apresentados nas inúmeras 
pesquisas e estudos de caso.

A pergunta fundamental hoje é:

REFORÇANDO O INGREDIENTE

O QUE FALTA PARA DESENVOLVER 
EQUIPES DE ALTO DESEMPENHO? 

ONDE AS SUAS EQUIPES ESTÃO AGORA 
E ONDE ELAS PODERIAM ESTAR? 

http://www.advocobrasil.com.br
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O dinheiro continua sendo, e acredito que no 
Brasil continuará sendo por muito tempo, 
uma verdade inconveniente sobre sua efetiva 
influência na motivação das pessoas.

Daniel Pink em seu livro Drive - A 
surpreendente verdade sobre a motivação, 
realizou uma importante pesquisa sobre o 
quanto o dinheiro realmente impacta no 
desempenho e na motivação das pessoas.

Ele desmistificou o mito de que as pessoas 
realmente são mais engajadas e motivadas a 
partir de recompensas financeiras.

Hoje, qualquer profissional de recursos 
humanos sabe que o dinheiro não é mais um 
fator efetivo para a motivação.

Contudo, em uma economia deteriorada 
como a do nosso país, onde o pior dos 
impostos é a inflação, e que o trabalhador tem 
que trabalhar de 1º de janeiro até o dia 30 de 
abril só para pagar impostos, é fácil perceber 
que cada Real a mais conta.

Os resultados de ambos os livros (Carrot 
Principle e Drive) revelam que,  investir em 
reconhecimento genuíno é de longe a forma 
mais efetiva de engajar as pessoas e por mais 
que isto seja um mito aqui no Brasil, os 
números não mentem, os melhores resultados 
foram medidos em empresas onde o dinheiro 
não era o fator mais relevante. PONTO!

UMA PEQUENA REFLEXÃO SOBRE O DINHEIRO

http://www.advocobrasil.com.br
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Quando o reconhecimento é considerado 
eficaz, os gestores:

1. tem taxas de rotatividade mais baixas

2. alcançam melhores resultados financeiros em 
seus negócios

3. são reconhecidamente mais fortes nos quatro 
princípios básicos de liderança:

O QUE É TER UMA GESTÃO MAIS EFICAZ?

Definição de 
objetivos

Comunicação 
honesta e 

transparente

Confiança Prestação 
de contas

Os 4 princípios 
básicos de 
liderança

http://www.advocobrasil.com.br
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Este princípio pode parecer absurdamente 
simplório, contudo em escritórios de advocacia, 
parece que há uma certa resistência natural, ou 
uma dificuldade em alcançar este elemento 
fundamental para que, tantos os advogados 
tenham um visão de futuro, quanto o próprio 
escritório.

Estabelecer metas é o elemento mais básico para 
qualquer negócio, seja ele pequeno ou grande, 
seja ele uma indústria ou um escritório de 
advocacia.

E onde entra o propósito?

Neste aspecto não são somente as metas que 
contam. As metas precisam estar diretamente 
alinhadas a um senso de propósito bem definido.

Definir metas é algo bem fácil de se fazer, 
principalmente as financeiras, o desafio está em  
fazer com que as pessoas as tirem do papel.

O insight mais incisivo do livro é: Não importa o 
que você vende ou onde vende, melhores 
gestores de qualquer tipo de empresa, inspiram 
as pessoas a um claro senso de propósito.

Em outras palavras, onde é que seu negocio/
escritório auxilia a sociedade ao redor?

Se sua resposta for: Ganhar dinheiro é meu 
propósito, então você está no patamar mais 
amador da cadeia dos homens de negócio.

DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS

Definição de 
objetivos

O estabelecimento de metas:

O Gestor fornece metas mensuráveis e 
factíveis para serem alcançadas.

ANÁLISE ADVOCO BRASIL

http://www.advocobrasil.com.br
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Este são os elementos principais da 
Comunicação:

1. Eu posso confiar no meu gestor para 
responder as minhas dúvidas

2. Meu gestor para tudo o que está fazendo e 
ouve seus colaboradores

3. Meu gestor me mantém informado sobre o 
andamento do meu desempenho

4. Meu gestor compartilha todas informações 
que eu e meus colegas precisam e nos faz 
sentir parte da equipe

5. Meu gestor está disponível quando os 
colaboradores precisam conversar

6. Meu gestor me encoraja a sugerir novas 
ideias e métodos para fazer as coisas

7. Eu me sinto completamente livre para 
expressar meus pontos de vista a meu gestor

8. Ideias dos meus colegas de trabalho são 
muitas vezes aceitas por meu gestor

9. Minhas opiniões são importantes para o 
meu gestor

10. Meu gestor incentiva e apoia meu 
aprendizado e crescimento

COMUNICAÇÃO HONESTA E TRANSPARENTE

Comunicação 
honesta e 

transparente

ANÁLISE ADVOCO BRASIL

Você tem trabalhado em um lugar com 
estas oportunidades de comunicação?

O que temos visto, mesmo em 
escritórios grandes e com estrutura de 
RH é uma consistente falha na 
comunicação e na oportunidade de 
expressar ideias, e visão para sua 
equipe.

http://www.advocobrasil.com.br
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Sobre estabelecer Confiança

1. Eu confio no meu gestor imediato

2. Eu confio nos sócios da organização

3. Meu gestor é justo para todos os 
colaboradores

4. Meu gestor trata os colaboradores muito 
mais do que: "apenas um membro" ou um 
“mais uma peça na engrenagem"

5. Meu gestor me trata com respeito

6. Eu acredito que meu gestor se preocupa 
comigo como uma pessoa

7. Meu gestor salienta a importância do 
trabalho em equipe

CONFIANÇA

Confiança

ANÁLISE ADVOCO BRASIL

Novamente aparece aqui uma questão tão básica em gestão que 
chega a ser simplória.

Mas a confiança é em geral mais importante/relevante do que a 
própria habilidade de liderança em si.

Aliás, Peter Druker dizia que para um bom líder, basta uma coisa: 
CREDIBILIDADE.

Em um ambiente de confiança há sempre as seguintes 
características:

a. Os erros são naturalmente discutidos, inclusive dos gestores
b. A palavra é sempre mantida
c. O ambiente é cercado de pessoas confiáveis
d. As “zonas cinzas”, aquelas que são sempre duvidosas são 

extintas
e. Há uma recusa natural, em qualquer nível hierárquico, para 

participar de negociatas ou “pequenas corrupções”
f. Há um consenso natural sobre manter a reputação dos 

negócios

http://www.advocobrasil.com.br
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O que significa ser transparente com os 
números:

Meu gestor considera que todos em nossa 
organização são responsáveis pelo resultado de 
seu trabalho.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Prestação 
de contas

ANÁLISE ADVOCO BRASIL

Em um ambiente onde as pessoas 
sabem que são responsáveis pelo 
resultado do trabalho e há um forte 
senso de reconhecimento, não há 
problemas em compartilha números, 
orçamentos, e inclusive metas!

O que temos visto, mesmo em 
escritórios grandes é uma explicita 
ausência em compartilhar números.  

Mesmo quando insistimos que este é um 
caminho natural de amadurecimento 
quanto à visão de negócios, ou seja, o 
escritório deve ser visto como 
“business”, os sócios ainda têm muitas 
“reticências” para abrir seus números.

Obviamente que esta é uma 
mentalidade muito difícil de se 
contornar, ao mesmo tempo que é 
amadora e retrógrada.

http://www.advocobrasil.com.br
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Quer saber como anda o desempenho, o clima e o nível de 
engajamento da sua equipe de uma forma honesta e 
utilizando algumas das ferramentas do livro?

Esta é a forma de avaliar/medir o engajamento das pessoas:

1. Os colaboradores do meu escritório consistentemente 
fazem um esforço extra para além do que é esperado?

2. Os colaboradores do meu escritório estão altamente 
motivados para contribuir para o sucesso da organização?

3. Os colaboradores do meu escritório constantemente 
procuram maneiras mais eficientes e eficazes para realizar 
o trabalho?

4. Os colaboradores do meu escritório tem um forte senso de 
realização pessoal através do trabalho?

5. Os colaboradores do meu escritório entendem como seus 
papéis ajudam a organização a atingir os seus objectivos?

6. Os colaboradores do meu escritório sempre tem uma 
atitude positiva no desempenho das suas funções?

7. O sócio do escritório faz um bom trabalho em reconhecer 
as contribuições e o esforço de colaboradores?

QUE TAL APLICAR NA PRÁTICA?

O ENGAJAMENTO

O que isto lhe parece?
Simplesmente questões que só podem funcionar em empresas descoladas 
como Google, agências de publicidade ou aquelas onde se pode ir trabalhar de 
bermuda e chinelo, não é? Pois saiba que o projeto também incluiu escritórios 
de advocacia e pequenas empresas. Inclusive no Brasil.

A resistência para este tipo de tema é natural. O que não é natural é negar o 
fato de que um bom ambiente de trabalho está totalmente ligado a melhoria 
nos resultados financeiros de qualquer organização.

http://www.advocobrasil.com.br
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A clima de uma organização está diretamente ligado a sua 
cultura, a forma como são os bastidores da empresa. Onde 
as pessoas se sentem bem, ou não, para desempenharem 
suas atividades.
Esta é a forma de avaliar/medir o clima e a satisfação das 
pessoas:
1. No trabalho, tenho a oportunidade de fazer o que faço 

de melhor todos os dias
2. Meu desempenho é avaliado de uma forma que me faz 

sentir valorizado no trabalho
3. Os conflitos são geridos de uma forma que resulta em 

soluções positivas
4. As minhas opiniões parecem importar para o meu 

gestor
5. Meu gestor compartilha todas informações que eu e 

meus colegas precisam e nos faz sentir parte da equipe
6. Eu recebo a informação que preciso para fazer meu 

trabalho
7. A organização tem desenvolvido políticas para 

balancear trabalho e vida pessoal, considerando as 
minhas necessidades

8. Eu confio no meu gestor imediato
9. No ano passado, a comunicação entre a liderança e 

colaboradores melhorou
10. Meu gestor faz um bom trabalho em reconhecer as 

contribuições dos colaboradores
11. Tenho recentemente recebido elogios pelo meu trabalho

O CLIMA

QUE TAL APLICAR NA PRÁTICA?

http://www.advocobrasil.com.br
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O Princípio do Reconhecimento constrói o engajamento e a 
satisfação das pessoas respondendo a três perguntas mais 
comuns que os colaboradores têm sobre seu ambiente de 
trabalho:

1) O que é importante aqui?
2) Como posso fazer a diferença?
3) O que eu ganho quando eu fizer a diferença?

UM RESUMO DO PRINCÍPIO DO RECONHECIMENTO

ANÁLISE ADVOCO BRASIL

Em outras palavras, o Princípio do Reconhecimento é uma junção 
dos quatro elementos básicos de gestão, porém com um sentido 
muito claro: Ou você aprende a reconhecer de forma genuína um 
bom trabalho e recompensa as pessoas por isto, ou será apenas 
mais um na multidão de empresas que há por ai.

http://www.advocobrasil.com.br
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A CONSTRUÇÃO DOS 4 BLOCOS DO RECONHECIMENTO

1. O reconhecimento se dá no dia-a-dia. Estes são os tapinhas 
nas costas, os bilhetinhos de agradecimento personalizados, 
os almoços em equipe, as lembrancinhas de presente, e 
outras formas de reconhecimento regular para expressar 
gratidão aos colaboradores. Na maioria das vezes isto é de 
baixíssimo custo, mas sempre com um impacto gigantesco.

2. Acima e além do reconhecimento. Quando sua gente “anda 
uma milha extra”, eles merecem uma resposta mais formal 
da organização. Este reconhecimento fornece uma forma 
estruturada para premiar realizações significativas que 
suportam os valores centrais da empresa e os seus objetivos 
de negócio - seja a realização de uma meta de vendas, a 
implementação de uma ideia inovadora, ou fornecer um 
serviço excepcional ao cliente, por exemplo.

3. O reconhecimento da carreira. A maioria das organizações 
fornece um programa formal para reconhecer as pessoas no 
aniversário da sua data de contratação, dando aos gestores 
uma excelente oportunidade para destacar as contribuições 
durante o tempo de empresa. Óbvio não é? Mas na maioria 
das organizações, este é o veículo mais subutilizado e é um 
importante canal para os colaboradores se sentirem gratos e 
envolvidos.

4. Eventos de celebração. Este tipo de reconhecimento é 
reforçar sua marca e agradecer a todos em uma equipe, uma 
organização inteira. Eventos para comemorar incluem a 
conclusão bem sucedida de um projeto-chave, realização de 
resultados recordes, aniversários de empresas, ou novos 
lançamentos de produtos.

COMO SE CONSTRÓI O PRINCÍPIO DO RECONHECIMENTO?

http://www.advocobrasil.com.br
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OS AUTORES RELACIONARAM DEZENAS DE 
DESCULPAS FREQUENTES PARA O 
“RECONHECIMENTOFOBIA”

Separamos aqui as que julgamos mais 
relevantes:

1. Não acredito que tapinha nas costas vá gerar 
algum tipo de resultado concreto para meu 
negócio

2. Eu já reconheci muito no passado, inclusive 
com dinheiro, mas esta geração não reconhece 
nada, tudo que se dá ainda é pouco

3. Por que eu tenho que fazer do 
reconhecimento algo formal? Eu já estou 
pagando eles para fazerem o trabalho!

4. Eles só pensam em dinheiro mesmo, não 
adianta outras ações

5. Eu já reconheço muito além do que eles 
merecem e não vejo nenhum resultado 
diferente no meu lucro

6. Se eu reconhecer alguém em particular, os 
outros irão se desmotivar

7. Eu não tenho tempo para besteiras, tenho 
muito mais o que fazer, tenho uma empresa 
para administrar

8. Reconhecimento é como uma droga, quando 
você começa eles querem mais e mais

AS DESCULPAS ESFARRAPADAS

http://www.advocobrasil.com.br
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OS AUTORES RELACIONARAM DEZENAS DE 
DICAS PARA APLICAR O PRINCÍPIO DO 
RECONHECIMENTO

Separamos aqui as que julgamos mais 
relevantes:

1.  No primeiro dia de um novo funcionário, 
defina expectativas elevadas, planeje uma 
festinha. Em seguida, envie um e-mail aos 
colaboradores sobre a nova pessoa e por que 
ela foi escolhida para integrar a equipe. 
Convide colegas a parar de trabalhar por um 
momento. Melhor ainda, apresente a nova 
pessoa com um cartão assinado por todos da 
equipe, acolhendo-a de forma genuína.

2. O que você faz com seus colaboradores mais 
chegados? Peça a eles para listar os valores 
que orientam suas decisões diárias. Durante 
uma reunião privada discuta como essa lista 
contrasta com a missão e valores da empresa.

3. Sua empresa tem uma revista, um blog ou 
canal de comunicação? Deixe que seu 
colaborador escreva algo nestes canais, deixe 
que uma foto dele apareça e depois mande 
um exemplar para os pais dele com um 
bilhete de agradecimento.

4. Você tem colaboradores com mais de 10 anos 
de empresa? Pague uma viagem para o litoral 
para ele e para sua família. Um Final de 
semana pago pela empresa, vai durar mais 10 
anos de dedicação.

5. Vai trabalhar em um fim de semana? Então 
pague o almoço em um bom restaurante para 
todos! Quer melhorar ainda mais? Convide 
também suas famílias para se juntar a eles 
para o almoço.

125 IDEIAS PARA APLICAR O PRINCÍPIO DO RECONHECIMENTO

http://www.advocobrasil.com.br
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EM QUE ACREDITAMOS

A CRIATIVIDADE É O MOTOR 
PARA RECONECTAR AS IDEIAS 

AOS NEGÓCIOS DE FORMA 
INTELIGENTE E ADAPTATIVA

UMA BOA IDEIA PODE 
MUDAR TUDO, 

INCLUSIVE AS PESSOAS

A FORMAÇÃO VAI TRANSFORMAR 
TUDO, MAS NÃO A EDUCAÇÃO 
TRADICIONAL, E SIM UMA MAIS 

ARROJADA E CONECTADA

A INSPIRAÇÃO É NOSSA ENERGIA 
APLICADA EM TUDO O QUE FAZEMOS

UM BOM PLANEJAMENTO É 
SABER QUE O FUTURO NÃO 

SERÁ UMA GRANDE 
SURPRESA

A Advoco Brasil entende que o engajamento 
dos advogados não é sobre pessoas felizes; é 
sobre resultados. 

Engajamento mede a energia, o esforço e a 
paixão que as pessoas trazem para seu 
trabalho. E isso é importante para o sucesso e é 
perceptível no aumento dos números 
financeiros.

http://www.advocobrasil.com.br


www.advocobrasil.com.br Página �  de �23 23

advocobrasil

email Facebook Linkedin Site

porque a mudança é essencial

Consultoria Especializada no 
Desenvolvimento de Escritórios de Advocacia
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