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Imagine um local de trabalho com 

uma cultura onde há entusiasmo no 

ar, onde tudo é feito para melhorar a 

experiência do cliente, onde a inovação 

acontece naturalmente e as equipes se 

adaptam facilmente às circunstâncias 

imprevistas, onde seu time sênior 

trabalha alinhado com uma visão 

de futuro compartilhada de sucesso, 

onde as pessoas genuinamente se 

importam umas com as outras, se 

sentem reconhecidas e apoiadas 

dentro da organização.
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Culturas como estas não são criadas do dia para noite. Elas 

não são formadas apenas pelas políticas, procedimentos e 

medição de Indicadores-chave de Performance (KPI´s). As 

culturas de alta performance têm alinhamento de valores, 

alinhamento de missão e baixos níveis de medo. Estas são 

culturas em que os funcionários são capazes de trazer 

suas crenças e valores para o trabalho, e onde existe uma 

visão compartilhada, por toda organização, que eles têm 

a cultura adequada para a alta performance.

A nossa intenção com este material é fornecer uma introdução à transformação cultural em grandes 

organizações, as que possuem mais de 1000 funcionários.  Vimos organizações transformarem suas 

culturas e repetirem o sucesso várias vezes. Este artigo inclui três breves estudos de caso, uma visão 

geral conceitual e aprendizagens-chave sobre a transformação da cultura e exercícios para ajudá-lo 

a começar. Nossa expectativa é que este artigo lhe dê confiança e as ferramentas para iniciar uma 

das mais importantes e catalisadoras jornadas na história da sua organização.
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Enquanto a mudança de cultura envolve a engenharia de um processo e o gerenciamento dos seus 
componentes, a transformação ocorre no interior. A transformação envolve seres humanos e todos os 
seus sentimentos, suas crenças e os valores que os motivam. Trata-se de trabalhar com as motivações 
das pessoas para criar algo maior e melhor do que você poderia ter imaginado sozinho. Isto leva 
tempo e precisa ser cultivado, como cultivar uma planta ou qualquer coisa viva. Enquanto a mudança 
é um processo de “isto” para “aquilo”, a transformação expande as possibilidades para “o melhor 
que se pode ser”. A transformação liberta o potencial humano e acessa nossa sabedoria coletiva. 

POR QUE 
TRANSFORMAÇÃO?

CULTURA É UMA JORNADA, NÃO UM DESTINO
Ao longo deste artigo, nos referimos à “jornada cultural”. Os líderes que estão em um caminho de 

transformação precisam responder às condições do mercado, bem como às necessidades de suas 

equipes internas. Você criará visões e depois as reformulará. A cultura não é um lugar que você chega, 

mas uma maneira de ser que você irá desenvolver e evoluir ao longo do tempo.

“Mais cedo ou mais tarde, precisamos nos dar 

conta que não há uma estação, ou lugar para 

chegar de uma vez  por todas. A verdadeira alegria 

da vida é a viagem”.

–Robert Hastings
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I. ESTUDO DE CASOS
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Nos seguintes estudos de caso, você 

aprenderá mais sobre o conceito de 

jornada cultural. Selecionamos essas 

três organizações - Old Mutual Group, 

Volvo IT e Unilever Brasil - em várias 

regiões do mundo, porque tinham 

diferentes intenções e abordagens 

para a transformação cultural. Não 

há apenas uma maneira, mas muitas 

maneiras, de trabalhar com sucesso 

com sua cultura.
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“O trabalho consistente e 

persistente com nossa cultura 

desejada é um dos nossos 

fatores críticos de sucesso”

– Magnus Carlander,  
CEO Volvo IT
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A Volvo IT é uma empresa global com sede em Gotemburgo, 

na Suécia. Seu principal papel é fornecer serviços de TI 

e equipes de suporte para a rede global de indústrias 

Volvo. Eles trabalharam proativamente com a sua cultura 

organizacional a partir de 2000, liderada por um Gerente 

de Cultura de tempo integral, membro não votante da Equipe 

Executiva. Este estudo de caso aborda sua transformação 

cultural e jornada de desenvolvimento ao longo de onze 

anos (2000 a 2011).

O núcleo da sua jornada cultural foi o Programa 

Embaixadores da Cultura, iniciado em 2001. Nos anos 

seguintes, a Volvo IT treinou mais de 500 Embaixadores 

da Cultura que desenvolveram ativamente a cultura em 

toda a organização. A intenção e crença fundamentais do 

Programa de Embaixador da Cultura foi capacitar e treinar 

todos os líderes formais e informais para desenvolverem 

suas capacidades de contribuir para o crescimento da 

cultura desejada. Foi uma jornada permanente para 

encontrar, definir, crescer e cuidar dos seus valores centrais.

INDUSTRIA:

Tecnologia

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS:

6,000

NÚMERO DE 

EMBAIXADORES DA 

CULTURA: 

500

OPERAÇÕES NA:

Europa, Américas, Ásia, 

Oceania, África (20 países)

ESTUDO DE CASO: 

Volvo IT 
(2000–2010)
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O foco do trabalho de cultura evoluiu ao longo do tempo,  medida que respondiam às mudanças 

nas condições do mercado, ambições estratégicas e necessidades da organização, dos funcionários 

e seus stakeholders. Estes são os temas que emergiram ao longo do tempo em sua jornada cultural:

CRIANDO UMA ÚNICA EMPRESA:  
A IDENTIDADE VOLVO IT (2000–2002)
No início da viagem, a Volvo IT era uma empresa recém-formada criada pela consolidação dos 

departamentos de TI de sete unidades de negócios da Volvo, além do departamento de TI do Grupo. 

O primeiro desafio foi formar uma cultura compartilhada para a nova organização, essencialmente as 

localizadas na Suécia,  Bélgica e nos EUA. As equipes eram identificadas com suas antigas unidades de 

negócios, portanto não havia uma identidade compartilhada. Isso acabou resultando em posicionamento 

interno e competição. Por isto, o seu principal desafio foi desenvolver um conjunto de valores e cultura 

compartilhados entre as equipes dispersas e criar uma identidade Volvo IT.

CRESÇA FOCADA NO CLIENTE (2003–2008)
Quando as normas culturais ficaram estabelecidas internamente, eles passaram seu foco para 

o ambiente externo. Como se tornaram uma entidade separada da Volvo, as relações internas 

anteriores passaram para relações de cliente / fornecedor, que exigiam novos comportamentos e 

atitudes. Além disso, a Volvo IT começou a ter clientes externos. Durante este período, a Volvo IT 

cresceu de 3000 para 7000 funcionários no auge de 2009.

ASSEGURE A RESILIÊNCIA: 
CULTURA EM TEMPOS DE RECESSÃO (2008–2010)
Com a chegada da crise financeira, a Volvo e a Volvo IT vivenciaram um declínio significativo dos 

negócios. Eles tiveram que tomar decisões urgentes para lidar com a situação. Como consequência, 

eles tiveram que dispensar 2000 de seus 7000 funcionários e consultores em seis meses para se 

ajustarem ao menor volume de negócio. Embora tenha sido um momento difícil, a liderança estava 

consciente da importância de viver seus valores, para manter a cultura desejada e não abalar a 

confiança. Os funcionários sabiam que era uma questão de sustentabilidade a longo prazo. As 

taxas de satisfação dos empregados permaneceram em torno de 90%.
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EFETIVE A ESTRATÉGIA:  
CULTURA COMO UM FACILITADOR (2010–2011)
Quando o mercado começou a se recuperar, a Volvo IT cresceu de novo para atingir 7000 

funcionários e contratados em 2011. Durante esse período, o foco da cultura foi cumprir sua 

estratégia enquanto continuava a desenvolver e cuidar da sua cultura. 

Durante estes dez anos, a Volvo IT treinou continuamente seus Embaixadores da Cultura para 

trabalharem de forma cocriativa com suas equipes garantindo seus objetivos estratégicos e cultura.

O RESULTADO
» Mantiveram níveis extraordinariamente elevados de satisfação dos funcionários, mesmo quando 

tiveram que reduzir 2000 funcionários. O índice de satisfação dos funcionários (ISF) manteve-se 

em torno de 90% ao longo de cinco anos.

» A satisfação do cliente aumentou mais de 30% durante esta década. Vários clientes tinham 100% 

de satisfação na pesquisa.

» Melhoria da precisão da entrega do projeto de 55 a 90 por cento.

» Eles foram selecionados para o primeiro lugar como o empregador mais atraente do segmento 

de TI (avaliado pela Universum).
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“Eu acredito que a cultura do nosso negócio 

é fundamental para o seu sucesso. Nós 

monitoramos nossa cultura usando um 

processo anual de engajamento com todo 

o nosso pessoal - Avaliação de Valores 

Culturais Barrett. Os gerentes de toda a 

organização assumem a responsabilidade de 

dar continuidade aos assuntos apontados ... 

Entendemos e acreditamos na importância 

de colocar nossos clientes no centro do nosso 

negócio e criar a cultura e comportamentos 

adequados para apoiar nossa visão de nos 

tornarmos o parceiro mais con�ável dos nossos 

clientes. Isso continuará a ser essencial para 

o nosso sucesso na nossa caminhada para o 

futuro “.

–Julian Roberts,  
CEO Old Mutual PLC
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ESTUDO DE CASO:

Grupo Old 
Mutual

INDUSTRIA:

 Instituição Financeira

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS:

57,480

OPERAÇÕES NA:

África, Ásia, Europa, 

 América do Norte,  

América do Sul

Old Mutual Group é um dos principais grupos internacionais 

de poupança, investimento e proteção a longo prazo. Três 

das marcas bem conhecidas do Old Mutual Group no 

momento desta redação são Nedbank, Old Mutual e 

Skandia

A transformação da cultura em todo o Old Mutual Group 

começou com o Nedbank em 2005. Ela se expandiu 

para todo o grupo quando a aspiração de se tornar “o 

parceiro mais confiável de nossos clientes” foi alinhada 

como parte da visão do Old Mutual Group em 2010. O 

trabalho foi feito com as equipes de liderança executiva 

para aumentar a autoconsciência, construir mais confiança 

nos relacionamentos e cascatear a prática de “Strategic 

storytelling”. As estruturas e processos organizacionais 

foram alinhados para apoiar o desenvolvimento da cultura 

desejada de top-down, incluindo o modelo operacional 

do grupo, gestão de desempenho, processo seletivo, 

desenvolvimento de liderança e, mais recentemente, a 

inclusão da redução dos níveis de entropia cultural (uma 

medida de disfunção) no plano de incentivo de longo 

prazo para executivos. A equipe não teve dúvidas que a 

organização estava levando a sério seus valores e cultura.  
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Reconhecendo que trabalhar com a alta liderança não seria suficiente para catalisar e sustentar 

a mudança nas equipes geograficamente dispersas, o Old Mutual Group passou a incorporar a 

capacidade de mudança cultural no negócio através da introdução de Líderes Culturais, inicialmente 

no próspero negócio do Reino Unido e, mais tarde, nas empresas de mercados emergentes da África 

do Sul. O papel de Líder Cultural, prioritariamente exercido por gerentes seniores, é patrocinar 

ativamente a transformação em suas unidades de negócios e estimular diálogos mais profundos 

sobre a importância de viverem os valores. Líderes Culturais estão preparados com um conjunto de 

habilidades para apoiar a transformação em suas equipes. Os Líderes Culturais têm habilidades para 

fazer a mudança acontecer “no chão de fábrica” na sua área do negócio. 

Um aspecto importante do seu papel é apoiar e desafiar os membros do Comitê Executivo para 

conduzir a agenda da mudança e cuidar dessa agenda, ou mudar a história, dentro da organização. 

Desta forma, a transformação cultural é incorporada em vários níveis no negócio.

O Old Mutual Cultural Transformation Toolkit  é um recurso desenvolvido para seus Líderes 

Culturais. Inclui secções sobre o desenvolvimento de modelo mental e competências; 

transformando sua liderança; realizando reuniões significativas de equipe; reunião de balanço dos 

resultados anuais da avaliação da cultura; trabalhando com resultados de avaliação 

organizacional; e trabalhando com avaliações de liderança.
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“No coração, estamos 

encorajando a busca de 

signi�cado pessoal. É aonde 

o crescimento acontece. 

Criar signi�cado é humano. 

Escolher o signi�cado do 

que fazemos é sermos 

líderes “.  

–Rob Mallick,  
Consultor de Cultura Organizacional,  

Unilever Brazil
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ESTUDO DE CASO: 

Unilever 
Brazil

INDUSTRIA:

Bens de Consumo

NÚMERO DE 

FUNCIONÁRIOS:

10 000+

OPERAÇÕES NA:

Brasil

A Unilever Brasil teve um legado incrível construído ao 

longo de oitenta anos, no entanto, em 2004-05, após 

décadas de forte crescimento, as receitas desaceleram, 

o negócio precisava de renovação. No início de 2008, 

Kees Kruythoff, o recém-nomeado Presidente, juntamente 

com o Conselho da Unilever Brasil, lançou um esforço 

de transformação para reativar o crescimento. Eles 

reconheceram a necessidade de não só abordar desafios 

estratégicos e gerenciar operações, mas também dar um 

direcionamento à cultura organizacional.  Eles tiveram 

cinco grandes pensamentos: (1) acelerar o crescimento; 

(2) lucro fora da escala; (3) construir uma transformação 

sustentável na sociedade; (4) identificar as competências 

necessárias para construir o negócio; e (5) assumir 

uma abordagem de “fusão de rios” – transformação 

cultural e operações (estratégia / Indicadores-chave de 

Desempenho), como os dois rios amazônicos que se 

juntam para tornam um só, teve que ser gerenciado de 

forma integrada – não de forma isolada ou mesmo lado 

a lado, mas juntos, simultaneamente.
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O PROCESSO
» Desenvolveram um entendimento compartilhado de que o conceito de processo linear poderia 

estar desatualizado e ineficaz. Intenso trabalho verdadeiramente dinâmico com as culturas no 

momento permite uma dinâmica humana.

» Realizaram uma avaliação de valores culturais a cada seis meses.

» Mantiveram uma atenção regular por 36 meses.

» Enfatizaram que os líderes criam cultura. Trouxeram o Conselho através de uma jornada de 

reflexão pessoal sobre seus valores e a cultura que eles desejavam criar na Unilever Brasil. O 

Conselho liderou a Equipe Executiva através do mesmo processo. E então, a Equipe Executiva 

também liderou todos os 250 gerentes através do processo.

» Estabeleceram rituais e significados: regulares práticas consistentes e tempo para reflexão sobre 

os principais valores adotados.

» Reformularam continuamente as necessidades, ou seja, quando houve uma ênfase excessiva na 

segurança, eles ensinaram a necessidade de tomar riscos e vulnerabilidade.

O RESULTADO
» A receita cresceu 3% em 2008, 7% em 2009 e chegou aos dois dígitos no segundo trimestre 

de 2010. O crescimento da receita também foi impulsionado pelo aumento da participação no 

mercado e não pelo preço.

» Entropia, o grau de foco improdutivo, caiu de 37% para 19%, e depois para 10% em 2010. A 

entropia na alta liderança caiu de 31% para 8%.

» De uma cultura caracterizada por cautela, foco a curto prazo, competição interna e consenso, as 

pessoas agora experimentam um negócio com perspectiva de longo prazo, visão compartilhada, 

trabalho em equipe e uma forte orientação para a satisfação do cliente e o desenvolvimento de 

líderes.
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II. Principais     
     Aprendizados 

20

Após décadas de exper iência 

em organização e  l iderança 

de transformação cul tural  em 

organizações com mais de 1000 

funcionários, identificamos vários 

fatores importantes para o sucesso.

Para começar, sugerimos que você 

e sua equipe de gestão façam uma 

reflexão conjunta. Discuta o que 

você faz bem e o que você precisa 

considerar ou fazer de forma diferente 

daqui pra frente.
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“C u l t u r a 
c o m e  a 
estratégia 
no café da 
manhã”
é uma observação feita por Peter Drucker 

e popularizada pelo presidente da Ford 

Motor Company. O ponto é que, se você 

não tem uma cultura forte, você não poderá 

efetivamente executar sua estratégia de forma 

sustentável. Ao mesmo tempo, se você não 

tem foco e direção de uma estratégia, sua 

cultura não sobreviverá. Sua cultura atual - a 

maneira como as coisas são feitas por aqui - é 

o facilitador, o centro de poder que fornece 

energia para alinhar as pessoas na busca 

de um objetivo compartilhado. Essa cultura 

deve ser a expressão de sua missão, visão e 

valores.
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Não existe uma cultura 
“certa”, como não há 
uma única maneira 
correta de viver uma 
vida. 
Muitos de nós estamos procurando a melhor, a mais eficaz ou comprovada 

cultura de sucesso. Não existe um modelo ideal de como deveria ser uma 

cultura corporativa. Numa época em que há uma grande quantidade de 

benchmarking e muitos líderes de pensamento compartilhando ideias, você 

deve desenvolver a cultura certa para sua organização. As corporações 

são sistemas vivos. Comece pela compreensão (1) da missão, visão e 

valores da sua organização; (2) suas necessidades pessoais e o que o 

motiva; e (3) quais comportamentos e ações são necessárias para criar a 

cultura desejada que suporte suas ambições estratégicas. Tenha em mente 

que a cultura está sempre mudando em resposta a influências internas e 

externas.
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O que você 
mede, 
você pode 
gerenciar.  
Mesmo que não haja uma receita para 

uma cultura perfeita, você precisará de 

uma maneira de medir sua cultura única ao 

longo do tempo. Será fundamental rastrear 

o impacto de suas iniciativas e ajustar seu 

curso.
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Liderança humanizada.  
As organizações não mudam; pessoas mudam. Você não pode esperar que sua 

cultura mude a menos que esteja disposto a se transformar como um líder. Isso requer 

desenvolvimento de liderança com uma compreensão íntima de quem você é, como 

você se comporta, o que é importante para você e, o mais importante ainda, o que 

você precisa para alcançar a sua plena realização em sua vida. Quando você é 

transparente sobre quem você é, o que realmente quer e o que considera inaceitável, 

você será visto como uma pessoa com integridade e desenvolverá confiança entre suas 

equipes. A transformação cultural deve começar com líderes autênticos que valorizam 

os seres humanos. Quando a equipe de alta liderança desacelera para ouvir as 

pessoas na organização e agir de acordo com necessidades delas, a transformação 

começará. Muitos líderes muitas vezes estão muito ocupados e nem percebem suas 

próprias necessidades pessoais. Eles também podem deixar de perceber o que está 

acontecendo em torno deles. Líderes em todos os níveis precisam constantemente 

desacelerar e ficarem abertos às necessidades de seus funcionários. É importante que 

se vejam como parte vital do todo e desloquem o foco do interesse próprio para o 

bem comum.
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Comece pelo 
topo e pela base.  
Costuma-se dizer que a mudança de cultura deve começar 

no topo, com a liderança. Isso é verdade, mas não é toda a 

verdade. Você também precisa criar programas e oportunidades 

para envolver os funcionários no desenvolvimento de sua cultura. 

As pessoas naturalmente querem trabalhar para organizações 

que valorizam o seu capital humano e a sua cultura. Você pode 

começar em pequenos grupos dentro da organização para 

demonstrar o impacto da mudança cultural na performance da 

equipe. No entanto, para mudanças em toda a organização, 

você precisará capacitar líderes em todos os níveis para viver a 

cultura desejada.
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A chave é o diálogo.  
A cultura não é como uma máquina que você constrói e gerencia. É mais 

como uma planta viva que você precisa nutrir. Para cultivar essa “entidade 

viva”, é crucial engajar e envolver pessoas, porque são a expressão de 

sua cultura. A única maneira de conseguir isso é através do diálogo, ou 

mais precisamente, através do diálogo cocriativo. O simples convite ao 

o diálogo, você está iniciando sua transformação cultural. Através da 

reflexão e da conversa, as pessoas desenvolvem uma consciência coletiva 

do que funciona e do que é disfuncional e começam a definir o caminho 

a seguir em direção à cultura desejada.
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A transformação 
leva tempo  
Como é atribuído a Stephen Covey  dizer: “Com pessoas, 

lento é rápido e rápido é lento”.

Vivemos em um mundo onde a velocidade é reverenciada. 

No que diz respeito à cultura, a velocidade não é um fator 

de sucesso! Este processo envolve seres humanos. Fazê-lo 

rápido demais é como tentar saltar de um lado da curva 

de mudança para o outro. Isso simplesmente não funciona. 

Se você tentar empurrar e ir muito rápido, na próxima 

vez que você enfrentar a mudança, seus funcionários 

serão resistentes. Então, invista tempo e seja persistente e 

consistente, ao invés de tentar mover-se com velocidade.
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PERSPECTIVA 
DE CAMPO

PLEUNTJE VAN MEER, 
CONSULTOR DE LIDERANÇA 

GLOBAL COM DÉCADAS 
DE EXPERIÊNCIA 

TRANSFORMANDO 
CULTURA EM GRANDES 

ORGANIZAÇÕES, CONCORDA:

“Aprendi algumas lições importantes ao 

longo dos últimos dez anos trabalhando em 

transformação de negócios com grandes e 

médias organizações multinacionais:

»  O compromisso dos líderes é vital. É 

necessária uma intervenção liderada por 

líderes para mudar os modelos mentais da 

organização.

» O Departamento de Recursos Humanos 

e os responsáveis pela gestão estratégia 

precisam se associar plenamente à 

liderança na cocriação da história de 

mudança cultural.

» A transformação leva tempo.

» Você não pode tratar a transformação 

cultural como um projeto com prazos 

e entregas. É mais um processo de 

aprendizagem que emerge.

» O sucesso requer clareza de direção e 

conexões interpessoais internas e externas 

saudáveis baseadas na con�ança.

Somente quando isso acontecer, as pessoas 

na organização sentem que podem se 

entregar plenamente “

Pleuntje Van Meer,  
Partner, Synnova
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III. ‘Cultivando’ 
Sua Cultura 
Desejada

30

Criar uma cultura de engajamento é semelhante à jardinagem. Por 

essa razão, usamos a frase “cultivando a sua cultura” para lembrar 

que é um processo orgânico. É preciso intenção, planejamento, 

tempo, atenção e ajustes com base em condições. Não há uma 

maneira linear prescritiva de fazer isso, no entanto, identificamos 

cinco áreas para o crescimento da cultura desejada:

 1) Compromisso da liderança;

 2)  Papéis de suporte a cultura

 3)  Como definir e desenvolver a sua cultura;

 4)  alinhamento estrutural; e

 5) Acompanhamento e Aprendizagem.

Cada uma dessas áreas necessita atenção e planejamento, por 

isso é importante selecionar apenas algumas para se concentrar 

de cada vez. Leia as seguintes páginas e destaque de três a 

cinco atividades centrais relevantes para sua organização nos 

próximos três meses. A cada novo ciclo de três meses revise as suas 

realizações e identifique quais as próximas atividades centrais em 

que deve focar.
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Comprometimento 
da Liderança
Todos sabem que a liderança é essencial para transformar uma cultura, mas muitas vezes os papéis e as 
responsabilidades não estão inteiramente claros. Aqui estão algumas dicas para criar comprometimento 
de liderança em todos os níveis da organização.

PAPEL DO CEO - é fundamental para o CEO liderar a cultura. Os CEOs que estão comprometidos
com a cultura falam apaixonadamente sobre isso todos os dias. Eles têm histórias pessoais e claras
sobre por que eles estão trabalhando com a cultura. Eles são consistentes e persistentes na vivência
dos valores e na construção da cultura. Eles têm baixa tolerância com pessoas que não estão
trabalhando para melhorar a cultura. Eles são coerentes: fazem o que dizem!

 COMPROMISSO DA BOARD – você precisará de adesão e suporte da alta liderança ou estrutura
mais sênior para obter sucesso em toda a organização. Isso geralmente é uma Diretoria e/ou
conselho de administração. As prioridades organizacionais são tipicamente estabelecidas a partir
do topo e a cultura organizacional deve ser incluída, especialmente porque é tão crítica e precisa
de atenção por um longo período de tempo.

 MOTIVAÇÃO  CONVINCENTE COMPARTILHADA – a equipe de alta liderança deve desenvolver
uma razão compartilhada do porquê eles estão trabalhando com a cultura. Este grupo deve ter uma
clareza de onde eles estão e para onde eles querem ir. Eles devem entender a cultura atual e ter uma
visão compartilhada da cultura desejada.

CONSCIÊNCIA PESSOAL - todo os membros da equipe de alta liderança devem desenvolver
a consciência pessoal de si mesmo, incluindo conhecer seus valores, propósito, personalidade,
comportamentos e impacto sobre as pessoas ao seu redor. Cada líder também deve entender como
ele ou ela se alinha com os valores e a cultura organizacionais desejados.

 AGINDO CONFORME O SEU DISCURSO - cada membro da equipe de alta liderança deve
desenvolver uma consciência contínua e feedback sobre seus comportamentos, comunicações e
percepções dos outros.

PARTICIPAÇÃO & COMPROMISSO DE TODOS OS GESTORES - desenvolva uma estratégia e
processo para compartilhar sua cultura e envolver todos os seus gestores. A estratégia deve incluir
programas para os gestores aumentarem sua própria consciência pessoal e as expectativas sobre
seus comportamentos.
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FERRAMENTAS & RECURSOS

Personal Values Assessment 

New Leadership Paradigm 

Leadership Values Assessment 

AUTOAVALIAÇÃO
1. O seu time de alta liderança tem um motivo

convincente e compartilhado do porquê você está

trabalhando com a cultura?

2. Você compartilha regularmente seus valores pessoais

e como eles se relacionam com a cultura desejada de

sua organização?

3. Você está considerando seus valores organizacionais

à medida que toma decisões, como uma forma de

desenvolver sua cultura organizacional?

4. Quando você faz apresentações, você compartilha

histórias sobre valores e cultura?

5. Você solicita feedbacks sobre o seu comportamento

como forma de se transformar e melhorar a sua

congruência “agir conforme o discurso”? Você tem

maneiras de medir isso? Você está realmente aberto ao

feedback e você entra em ação depois de recebê-lo?
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Papéis para Suporte à 
Cultura
Assim como você tem líderes responsáveis   pelo RH, finanças e comunicação, você também precisa de 

um líder para conduzir a jornada cultural, para garantir que ela esteja ocorrendo. Alguém deve ser 

designado para o papel; a cultura não vai cuidar de si própria. Os departamentos estabelecidos estão 

frequentemente no seus limites de capacidade por conta de outros objetivos estratégicos e podem ter 

dificuldade em assumir outras dimensões de responsabilidades. Também é importante que este papel 

permeie de forma transversal em todos os departamentos e divisões para desenvolver e cuidar da 

contínua transformação cultural. Os candidatos a esse papel precisam de uma particular experiência 

e treinamento para executar efetivamente as iniciativas culturais. Além do papel principal do Gerente 

de Cultura, outros funcionários em toda a organização devem ser treinados para apoiar as iniciativas 

culturais.

 GERENTE DA CULTURA - o papel principal do Gerente da Cultura é ser o “guardião” da cultura;

não o designer da cultura, nem o principal promotor, mas a pessoa que acompanha o que

está acontecendo na cultura. O Gerente da Cultura também desenvolve programas de toda a

organização e intervenções específicas que permitem que a cultura se desenvolva de acordo com

as mudanças necessárias da organização, funcionários e stakeholders. Esse papel deve ser interno

com uma conexão clara e direta com o CEO/alta liderança.

 EMBAIXADOR DA CULTURA - a cultura não acontece apenas no topo. A transformação deve

ocorrer em toda a organização. Embaixadores da Cultura são todos gestores e funcionários

capacitados para promover iniciativas culturais. Eles representam a cultura organizacional,

fornecem uma perspectiva valiosa sobre se a cultura está sendo vivida entre suas equipes e

facilitam o diálogo frequente com os funcionários sobre os valores e comportamentos necessários

para suportar mudanças na estratégia da organização. Ter um embaixador da cultura para cada

50-75 funcionários, aproximadamente, proporciona uma massa crítica de pessoas promotoras da

transformação cultural.

O livro Get Connected é um guia de treinamento de campo para Embaixadores da Cultura.
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FERRAMENTA & RECURSOS 
DA VOLVO IT
Culture Manager Job Description 

Roles & Responsibilities in Culture Work 

Get Connected 

AUTOAVALIAÇÃO
1. Alguém está designado para apoiar o CEO na

liderança da jornada de transformação cultural?

2. Existe uma massa crítica de pessoas na organização

que podem facilitar a jornada diária para aumentar

sua cultura desejada?

3. Você oferece ferramentas e treinamento para apoiar

os indivíduos em organizar o diálogo necessário para

transformar a cultura?
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Como de�nir e cultivar 
sua Cultura 
Muitos líderes pensam que a cultura é criada definindo valores centrais e os implementando. É muito 

mais do que isso. O verdadeiro trabalho é o alinhamento dos diferentes aspectos da sua cultura. A 

criação da sua cultura desejada deve ser algo engajador, tangível e visível nas interações diárias. Isso 

requer uma abordagem sistemática para que isso aconteça.

  VISÃO COMPARTILHADA & MISSÃO - tudo começa com uma clara intenção. É fundamental envolver 

toda a organização na definição da visão e missão. Isso irá definir sua cultura e estratégia.

 Exercícios relacionados: Os quatro porquês pessoais - Livro Get Connected na página 75 e 103. 

  MEDIÇÃO DA CULTURA - as medições iniciais/base, o ajudarão a entender onde você está e 

onde deseja ir. Estas devem ser repetidos semestralmente ou anualmente para acompanhar o seu 

progresso. Isso inclui indicadores existentes / tradicionais de “produção” e “resultado”, acrescidos 

com indicadores de cultura, os “indicadores causais” (Barrett, Organizações Dirigidas por Valores, 

2014, páginas 46-47).

 Barrett Values Centre’s Cultural Values Assessment - A Avaliação Cultural do Centro de Valores 

 Barrett é uma das medidas “causais” mais abrangentes disponíveis.

  DEFINA COMPORTAMENTO / AÇÕES DESEJADOS - os resultados da medição da cultura devem 

ser compartilhados com as equipes em toda a organização. Os grupos então dialogam sobre os 

resultados para refletir sobre pontos fortes, fracos e oportunidades. Nessas oficinas, as equipes 

definem normas e comportamentos desejados.

 Exercícios relacionados e planilhas: “Do CVA a Ação” do livro, Get Connected  

 às páginas 52-55 e 129-145.
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  DISFUNÇÃO OPERACIONAL- problemas em sua cultura inibem a capacidade de uma equipe 

efetivamente executar sua estratégia. Abordar a disfunção criando um plano de ação claro, 

detalhando os valores e comportamentos que deseja estabelecer.

 Exercícios relacionados e material de trabalho: “Do CVA a Ação” do livro,  

 Get Connected às páginas 52-55 e 129-145.

  ALINHE ESTRATÉGIA & CULTURA - cada uma de suas iniciativas estratégicas deve incluir uma 

conexão com a cultura. Como você quer que as pessoas façam esse trabalho? Como se relaciona 

com os valores, visão e missão da organização? Como se relaciona com a sua cultura desejada?

 Exercícios e material de trabalho: “Alinhe Estratégia e Cultura” do livro  

 Get Connected na página 109.

  DIÁLOGO CONTINUO - você precisa assegurar que está investindo tempo diariamente para o 

diálogo e de forma contínua sobre os comportamentos desejados. O diálogo verdadeiro possibilita 

que as pessoas internalizem os valores e os conceitos, tornando mais provável o seu compromisso 

em seguir em frente. É responsabilidade do gestor da área garantir o tempo e o espaço para o 

diálogo contínuo.
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DO CVA A AÇÃO

Viva os valores e cultive a cultura desejada

Mapeamento de Valores

Crie um Plano de 
Desenvolvimento Cultural

Compartilhe os resultados 
e inicie o diálogo

Explore os valores centrais e 
comportamentos Priorize os valores centrais

1

2
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FERRAMENTAS & RECURSOS
Get Connected

Old Mutual Cultural Transformation Toolkit 

AUTOAVALIAÇÃO
1. Você tem uma maneira de medir e entender os 

valores e a cultura de sua organização?

2. Você mede e gerencia o grau de disfunção e medo 

(desperdício de energia) em sua organização?

3. Você compartilhou sua visão, missão e valores 

com toda a organização? As pessoas têm uma 

compreensão clara de onde a organização está indo 

e como isso se relaciona com seu papel? A visão, 

a missão e os valores empoderam as pessoas a 

trabalhar de modo interdependente?

4. Sua estratégia e cultura estão alinhadas? Você já 

passou algum tempo pensando sobre como sua 

estratégia deveria ser executada com base na cultura 

que você quer desenvolver?
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Alinhamento Estrutural 
Em cultura, você deve trabalhar sempre de forma consistente e, em conjunto com as várias partes da 

organização, incluindo RH, comunicação e estratégia, além do time da alta liderança. Trabalhar de forma 

colaborativa na cultura é extremamente importante e facilmente esquecido. Você precisa garantir que as 

estruturas, sistemas e comunicação sobre sua cultura estejam bem alinhados.

Estruturas, políticas, procedimentos e incentivos são um reflexo dos sistemas de valores dos líderes 

atuais e do legado institucional dos líderes do passado. Eles 

determinam quais comportamentos são aceitáveis e devem 

ser encorajados e quais comportamentos são inaceitáveis e 

devem ser desencorajados.

A lista a seguir fornece exemplos de algumas das políticas, 

procedimentos e programas mais importantes que devem 

refletir os valores adotados pela organização.

 Processos de tomada de decisão - a tomada de decisões

baseada em valores nos permite romper com o passado

e criar um novo futuro baseado no que é importante para

nós, tanto individualmente quanto em relação aos valores

organizacionais.

 Os processos e estruturas de RH precisam estar

conscientemente alinhados com a cultura desejada.

Isso inclui seleção, avaliação e desenvolvimento de

funcionários.

 Os programas de treinamento em desenvolvimento de

liderança e gerenciamento devem incluir treinamento

e reflexão sobre valores, cultura e comportamentos

desejados.

 Estabelecer e manter programas de conscientização de

valores em toda a organização.
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  Fornecer materiais de reforço, incluindo vídeos, folders e cartazes.

  Implementar um programa de coaching baseado em valores e cultivar uma cultura de coaching.

  Certifique-se de que a marca da empresa e/ou declaração de compromisso com o cliente esteja 

alinhada com sua cultura desejada.

FERRAMENTAS & RECURSOS
Values-based Decision Making Exercise 

Values-based Decision Making Scenarios

AUTOAVALIAÇÃO
1. Você revisou intencionalmente sua estrutura e sistemas para garantir que eles estejam alinhados 

com a visão, missão e valores adotados?

2. Você sabe quando e como tomar decisões baseadas em valores, especialmente com sua equipe 

de alta liderança?

3. Você tem material disponível e visível para reforçar os valores e o comportamento desejado?

4. A sua marca ou compromisso com o cliente está alinhado com os valores e  cultura da sua 

empresa?
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Acompanhamento  
e Aprendizado
A transformação da cultura é um processo interativo. Construir rodadas de feedback para aprender 

e crescer é um dos passos mais frequentemente esquecidos na jornada. Estas etapas irão ajudá-lo a 

aprender onde concentrar sua atenção e também informá-lo quando você precisa ajustar seu curso.

  FEEDBACK DIÁRIO - o feedback é uma maneira eficaz de visualizar e manifestar a cultura 

desejada. “O feedback efetivo permite que o receptor vá embora compreendendo exatamente 

o que ele ou ela fez e o impacto que teve sobre eles. Quando o resultado é específico e direto, 

melhoram as chances de que a pessoa que o receba seja motivada para iniciar, continuar ou 

interromper comportamentos que afetem o desempenho “(Weitzel, Feedback that Works, 2000)

 Exercícios relacionados: Feedback efetivo do livro Get Connected na página 173.

  REUNIÕES DE REFLEXÃO & “LIÇÕES APRENDIDAS” - precisamos de tempo de investimento para 

parar, refletir e aprender coletivamente. Isto nos ajuda a desenvolver um significado compartilhado 

e um entendimento sobre o que funciona e o que não funciona. O propósito é melhorar a 

capacidade de seu time em se transformar e aprender.

 Exercícios relacionados: Aprendizagem em equipe do livro Get Connected na página 165.

  RECONHECIMENTO, CELEBRAÇÃO E RECOMENDAÇÕES (Prêmios de Desempenho/

Comportamento) - pessoas gostam de ser vistas fazendo as coisas certas. Isso é contagioso, então 

quanto mais você fizer isto, mais se espalhará. Tradicionalmente, não somos bons para celebrar 

o que é certo e bom ao nosso redor. Ao focalizarmos intencionalmente no positivo, também 

estimulamos o comportamento e a cultura que queremos ver.

 Livro recomendado para ideias: 1001 maneiras de recompensar os funcionários, Bob Nelson.
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  RELATÓRIO TRIMESTRAL DE CULTURA -  é importante ter uma maneira de rastrear e aprender com 

sua jornada de cultura. Isso é diferente das formas lineares tradicionais para medir o progresso. 

O objetivo é criar uma imagem compartilhada da jornada cultural atual de cada equipe através 

da coleta de dados e do diálogo.

 Exercícios relacionados:  “Relatório Cultural” do livro Conecte-se na página 185.

  PLANO EVOLUTIVO DE 3 MESES - com  foco, ações e datas. Este plano ajuda a alta liderança 

e o Gerente de Cultura a analisar, concentrar e gerenciar a jornada de transformação cultural.

 Este artigo completo com suas atividades e questões relacionadas deve servir como base 

 para a construção de um Plano evolutivo de 3 meses para gerenciar sua cultura. 

  UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL - com valores, ações, responsabilidades e datas 

desejadas. Este plano ajuda cada equipe a analisar, focar e gerenciar a jornada de transformação 

cultural.

 Existe um exemplo de um Plano de Desenvolvimento Cultural no livro Get Connected na página 54.

  ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO DA CULTURA - defina como e quando você pretende 

acompanhar para ver o efeito de seus esforços e a respectiva evolução. 
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FERRAMENTAS & RECURSOS
Get Connected (GC)

Plano de Desenvolvimento Cultural (GC pág. 54 e 141)

Relatório Cultural (GC pag. 185)

Aprendizagem da Equipe - (GC pg 165)

Feedback Efetivo (GC pág. 173)

AUTOAVALIAÇÃO
1. Você tem um plano geral sobre como gerenciar 

o desenvolvimento da sua cultura em toda a sua 

organização?

2. Cada equipe da sua organização possui um Plano 

de Desenvolvimento Cultural que conecta valores e 

comportamentos?

3. A sua cultura está aberta para feedback e reflexões, 

onde você aprende com suas experiências diárias e 

desempenho?

4. Você celebra seus sucessos e comportamentos desejados?
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Notas e ideias
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21. Como conclusão
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Esta conclusão é muito mais um começo do 

que um final. Comece por se perguntar as 

questões vitais através deste trabalho. Esta 

não é uma lista abrangente de perguntas 

e atividades. É um ponto de partida e algo 

para você nutrir continuamente.

Para saber mais sobre a transformação da 

cultura organizacional, reveja a seguinte 

lis ta de recursos. Você também pode 

visitar www.valuescentre.com ou a Cultural 

Transformation Tools (CTT) Community on 

LinkedIn para obter mais recursos sobre o 

modelo Barrett e metodologia e para se 

conectar com os profissionais.
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IV. Visão Geral dos
Recursos
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COMPROMETIMENTO DA LIDERANÇA
Personal Values Assessment 

New Leadership Paradigm 

Leadership Values Assessment 

PAPEIS PARA SUPORTAR 
A CULTURA
Culture Manager Job Description 

Roles & Responsibilities in Culture Work

Get Connected 

DEFINA E DESENVOLVA  
A SUA CULTURA
Get Connected 

Old Mutual Cultural Transformation Toolkit

ALINHAMENTO ESTRUTURAL
Values-based Decision Making Exercise 

Values-based Decision Making Scenarios 

APREDIZADO CONTÍNUO
Get Connected (GC) 

Culture Development Plan Example (GC pg 54 and 141) 

Quarterly Culture Report (GC pg 185) 

Team Learning Guide (GC pg 165) 

Effective Feedback Guide (GC pg 173)

Tor 
Eneroth 
& 
Ashley 
Munday

TOR ENEROTH 
BARRETT VALUES CENTRE 
tor@valuescentre.com

ASHLEY MUNDAY 
SWEETRUSH
ashley.munday@sweetrush.com

www.valuescentre.com
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