O impacto da cultura organizacional
no futuro dos negócios
Pesquisa de Cultura Organizacional 2019

Apresentação

É crescente o número de executivos e membros de conselhos
de administração que veem a cultura como um tema estratégico
essencial para suas organizações: 76% dos líderes corporativos
brasileiros afirmam que esse é um assunto relevante em
suas agendas.
Mas, para que a influência da cultura organizacional se traduza
em resultados de negócios concretos, é preciso alinhá-la com a
estratégia e as operações, o que exige uma profunda compreensão
da cultura atual e uma reflexão sobre as mudanças necessárias
para promover a execução da estratégia e alavancar os objetivos de
negócios da organização.

Fernando Alves
Sócio-presidente
PwC Brasil

Neste estudo, realizado pela PwC Brasil com base em resultados da
nossa Global Culture Survey 2018 e em um levantamento feito com
representantes de 254 empresas nacionais, buscamos demonstrar
como a cultura organizacional pode alavancar a estratégia do
negócio e o modelo operacional, com forte impacto na capacidade
de execução e nos resultados empresariais.
Para isso, analisamos a correlação de respostas da pesquisa
com indicadores de capital humano da nossa plataforma People
Insights – utilizada para análise de dados de gestão de pessoas
(People Analytics) – e percebemos que as organizações que
valorizam sua cultura tendem a apresentar melhores resultados
operacionais e maior atração e retenção de talentos.
Acreditamos que as informações aqui reunidas sejam úteis
para aprofundar discussões sobre o real impacto da cultura na
execução da estratégia e no resultado dos negócios e apoiar as
decisões de conselheiros de administração e gestores sobre os
rumos de suas organizações.

Tomas Roque
Sócio – Consulting
PwC Brasil
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1
Introdução
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Lidar com a velocidade das mudanças no século 21
é um desafio constante na gestão das organizações.
Quais são os pontos fortes únicos da sua organização
que vão direcioná-la em meio a essa volatilidade?
Como gerar comprometimento dos profissionais com
a estratégia de negócios, ainda que ela esteja em
constante transformação?
Hoje, mais do que nunca, a cultura organizacional precisa
ser valorizada. Para entender o impacto que ela pode ter
no futuro do seu negócio, analisamos os dados da Global

Culture Survey 2018 da PwC, realizada em 50 países.
Elaboramos um levantamento complementar com 254
empresas no Brasil e correlacionamos os dados com
indicadores que medem a força da marca empregadora e
o engajamento de funcionários de empresas brasileiras.
Esses indicadores são provenientes da Plataforma
de Análise de Dados de Gestão de Pessoas da PwC,
denominada People Insights. Os resultados revelam o
impacto direto da cultura no desempenho operacional e
na competitividade das organizações.

Figura 1: Qual é o impacto de uma cultura bem definida no desempenho operacional?

Como uma organização
vence no mercado

Estratégia
do negócio
Como geramos
valor?

Modelo
operacional
Como
conduzimos os
negócios?

Cultura
Como nossas
pessoas fazem
acontecer?

A sincronia dos três elementos
garante a coerência e a efetividade

Com base nas respostas das empresas para:
“Tenho uma cultura
distinta que me dá
vantagem competitiva.”

Sim

Não

Probabilidade de responder “Sim” ou “Não” às seguintes perguntas:
Em comparação com sua
indústria, o crescimento da
sua receita é mais rápido?

+1.9x

-2.3x

Em comparação com
sua indústria, sua
lucratividade é maior?

+1.7x

-2.3x

Suas decisões operacionais e
estratégicas importantes são
rapidamente traduzidas em ações?

+2.0x

-2.3x

Fonte: PwC Strategy&. Org DNA Survey – 2011-2015. Cerca de 51 mil respostas.

Como mostra a Figura 1, a cultura organizacional alavanca a estratégia do negócio e o modelo operacional, com forte
impacto na capacidade de execução e nos resultados financeiros. As empresas que dizem ter uma cultura distinta,
capaz de conferir vantagem competitiva, apresentam uma tendência cerca de duas vezes maior de crescer mais
rapidamente e lucrar mais que a média do seu setor, segundo pesquisa da PwC Strategy&. Além disso, elas têm uma
probabilidade duas vezes maior de traduzir em ações a sua estratégia.
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Como a cultura organizacional
confere vantagem competitiva
A Pesquisa Global com CEOs 2019
da PwC mostra que 34% dos líderes
executivos enxergam a indisponibilidade de
talentos-chave como uma das principais
ameaças para as suas empresas. Nesse
contexto, ter uma cultura bem definida,
que influencie positivamente a experiência
dos profissionais ao longo de toda a sua
jornada, ajuda a atrair e reter os melhores
talentos e pode gerar uma vantagem
significativa no mercado.
Todas as empresas participantes da nossa
pesquisa que integram a lista das 50
empresas mais amadas pelos funcionários
no Brasil1 afirmam que “a cultura da
organização é um tópico importante na
agenda da alta liderança” e que “a cultura é
uma forte razão para atrair e reter pessoas
em suas organizações”, em comparação
com a média de 76% para cada uma das
perguntas em toda a amostra brasileira.

Revista Exame. As 50 empresas mais amadas
pelos funcionários no Brasil, 14/6/2018. https://
exame.abril.com.br/carreira/as-50-empresasmais-amadas-pelos-funcionarios-no-brasil/.

1

“A cultura organizacional bem
definida é capaz de gerar uma
vantagem competitiva importante
para as empresas, pois elas
conseguem atrair melhores talentos
e mantê-los mais alinhados
e engajados. Isso resulta em
melhor desempenho, alcance dos
objetivos estratégicos da empresa
e cumprimento de promessas da
marca para os clientes.”
Tomas Roque, sócio de
Consulting da PwC Brasil
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Figura 2: Relevância estratégica e impacto da
cultura organizacional

100%

76%

Uma cultura sólida atrai e inspira
os melhores talentos
No mundo todo, as organizações
bem-sucedidas no longo prazo apresentam
em comum uma cultura clara, bem definida,
que inspira os colaboradores e norteia
as ações do dia a dia. Uma cultura sólida
vivida por toda a organização atrai os
profissionais mais talentosos e os inspira
a trabalhar em alto nível, não apenas para
atender bem às expectativas dos clientes,
mas para superá-las de forma consistente.

A cultura alinha
Participantes
entre as 50
empresas
mais amadas
do Brasil

Todos os
participantes

Consideram que a cultura da organização é um
tópico importante na agenda da alta liderança
e uma forte razão para atrair e reter pessoas
Base: 254 participantes da pesquisa O impacto da cultura
organizacional no futuro dos negócios (Brasil, 2019) que
responderam “Concordo”/“Concordo completamente” com
as afirmações apresentadas.

Os profissionais talentosos podem dar o
seu melhor e, quando alinhados com toda a
equipe, trabalham para um objetivo comum:
o sucesso da organização. A clareza da
cultura e o alinhamento dos talentos com a
estratégia dos negócios fortalecem a equipe,
que pode utilizar melhor seu potencial para
entregar resultados.

A cultura impacta o desempenho
A cultura influencia a experiência dos
profissionais na empresa, o que afeta
diretamente seu comprometimento e,
em consequência, seu desempenho.

As empresas que priorizam a cultura organizacional tendem a atrair e reter os melhores talentos do mercado. Para
confirmar isso, utilizamos um método estatístico de análise de regressão que permitiu identificar a correlação de
algumas respostas desta pesquisa com indicadores de capital humano extraídos da plataforma People Insights, da
PwC. Percebemos que as organizações que responderam positivamente à pergunta “a cultura é mais importante para
o desempenho do que a estratégia ou o modelo operacional de uma organização?” tendem a apresentar indicadores
melhores relacionados a tempo para preenchimento de vagas e desligamento de efetivo de alto desempenho.*

*Correlação entre indicadores da plataforma People Insights e as respostas “Concordo” e “Concordo plenamente” para a afirmação “A
cultura é mais importante para o desempenho do que a estratégia ou o modelo operacional de uma organização”: 0,68 para o indicador
“Tempo para preenchimento de vagas” e 0,89 para o indicador “Desligamento do efetivo de alto desempenho” (correlação máxima = 1).
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People Insights, análise
de dados de capital
humano em tempo real
Qual a relação entre o índice de acidentes
de uma empresa e sua capacidade de
atrair talentos? Quanto um novo benefício
de previdência complementar contribui
para a produtividade das equipes? De
que forma uma força de trabalho mais
representativa impacta a capacidade
de inovação de uma empresa? Essas
são perguntas que a plataforma People
Insights, da PwC Brasil, é capaz responder
em tempo real na tela de um smartphone.
Desenvolvida com tecnologia de ponta
para apoiar a tomada de decisão, a
ferramenta se baseia nos 307 indicadores
da metodologia global Saratoga de
mensuração da produtividade do
capital humano, de propriedade da
PwC. A plataforma permite monitorar
indicadores mensalmente e correlaciona
as informações para avaliar o real impacto
da gestão de pessoas no resultado do
negócio. A solução conta também com
recursos de inteligência artificial para
determinar relações de causalidade,
potencializando previsões e prescrições.
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Figura 3: Mudança cultural é um imperativo
P: A cultura da sua organização precisará de uma mudança significativa nos próximos três a cinco
anos para que seja possível alcançar o sucesso, crescer e reter as melhores pessoas?
R: “Concordo”/“Concordo completamente”.

51%
Global
2013

80%
Global
2018

73%
Brasil
2018

Base: Global: 2018 – 1.204 / 2013 – 2.219 participantes; Brasil: 2019 – 254 participantes. Fonte: Global
Culture Survey 2018, da PwC, e O impacto da cultura organizacional no futuro dos negócios (Brasil).

A cultura em um contexto de transformação
Sua empresa teve um período de rápido crescimento, e você sente que a cultura se afastou da
que foi idealizada inicialmente? Ela passou por alguma crise que requer o fortalecimento da sua
identidade? Ou houve algum processo de fusão e aquisição que criou uma competição entre os
“nossos” e os “outros”? As palavras agile, digital e inovação são repetidas nos discursos dos
líderes, mas não são vividas no dia a dia?
Essas são questões comuns a empresas que se submetem a processos de transformação para
se adaptar à nova economia. A grande maioria dos participantes da nossa pesquisa – 80%
globalmente e 73% no Brasil – acredita que a cultura de suas organizações precisará sofrer uma
mudança significativa nos próximos três a cinco anos para que elas possam ter sucesso, crescer
e reter as melhores pessoas (ver Figura 3).
Mas de que mudança estamos falando? Como tangibilizar e gerenciar uma mudança cultural?
Destacamos no próximo capítulo algumas ações que podem ajudar a cultura da sua organização
a evoluir na direção escolhida.
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2
Cinco ações para
impulsionar a
evolução da cultura
da sua organização
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Apresentamos neste capítulo algumas ações que podem impulsionar a evolução da
cultura organizacional para apoiar o crescimento dos negócios e a atração e retenção dos
melhores talentos.

1

Aborde os pontos de conflito entre sua cultura e estratégia
Nossa pesquisa mostra que a cultura organizacional tem menor prioridade para a alta
liderança atualmente no Brasil do que registramos em média no mundo, conforme
mostra o gráfico a seguir.
Figura 4: A importância da cultura para os negócios em comparação com a
estratégia e o modelo operacional
P: Concordam com a afirmação Em geral, a cultura é mais importante para o desempenho
do que a estratégia ou o modelo operacional de uma organização.
R: “Concordo”/“Concordo completamente”.

Brasil
Global

55%
71%

Base: Global: 1.204/Brasil: 254 participantes. Fonte: Global Culture Survey 2018, da PwC,
e O impacto da cultura organizacional no futuro dos negócios (Brasil).

Mesmo dando menos prioridade à cultura organizacional do que outros líderes
executivos ao redor do mundo, 76% dos brasileiros reconhecem a importância desse
tema na agenda da alta liderança empresarial.
Mas, para que esse interesse dos líderes no tema se traduza em resultados, é
preciso entender o quanto a cultura está alinhada com a estratégia e as operações
da empresa. A incoerência entre os atributos culturais e os objetivos do negócio
prejudica diretamente a execução das ações dos funcionários no dia a dia. Alcançar
esse alinhamento exige uma profunda compreensão da situação atual da cultura da
organização e a concepção do seu estado ideal.

Ação
Pergunte-se: como a cultura atual da sua empresa consegue apoiar a
estratégia de negócio? O que precisa mudar?
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2

Identifique os poucos comportamentos essenciais que mudarão a
sua cultura
Algumas empresas estão adaptando suas estruturas e suas formas de trabalho em resposta às
mudanças no ambiente de negócios e a tendências como a automação de tarefas e a robótica.
Na Pesquisa Global com CEOs 2019 da PwC, no entanto, 55% dos executivos afirmam que suas
empresas não conseguem inovar efetivamente.
Os resultados da nossa Pesquisa de Cultura Organizacional também deixam claro que a
inovação é uma preocupação dos brasileiros: ela é indicada por 18% dos participantes como a
principal qualidade que suas organizações devem incorporar à própria cultura para alcançar seus
objetivos nos próximos três a cinco anos. Os outros atributos mais citados são agilidade (17%),
excelência operacional (13%) e foco no cliente (10%).
Figura 5: Principais qualidades que as empresas querem incorporar em suas culturas

18%

Inovação

17%

Agilidade

13%

Excelência operacional

10%

Foco no cliente
Antecipar e responder à disrupção

7%

Colaboração

6%

Recrutar talentos

6%

Rentabilidade

6%

Outras

17%

Base: Brasil: 254 participantes. Fonte: O impacto da cultura organizacional no futuro dos negócios (Brasil).
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Ação
Identifique e adote os poucos comportamentos essenciais que, se praticados com
mais frequência em todos os níveis, transformarão a cultura da organização de
uma maneira que ela possa contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e
operacionais da organização.

Esses comportamentos devem ser observáveis, tangíveis, replicáveis e mensuráveis. São
poucos porque as pessoas conseguem mudar de três a cinco comportamentos-chave ao
mesmo tempo. E são essenciais porque exercem impacto significativo no desempenho
dos negócios quando repetidos por muitas pessoas. À medida que eles começarem a ser
adotados, estabeleça estratégias para reconhecer e recompensar as pessoas por isso,
reforçando ainda mais os comportamentos desejáveis.

3

Traduza as aspirações culturais em resultados para o negócio
A cultura organizacional pode se adaptar naturalmente às mudanças na estratégia e nas
operações, mas esse é um processo lento. A mudança de cultura de forma direcionada exige um
plano de ação para definir e priorizar as intervenções necessárias.
Se as empresas precisam ser mais inovadoras, qual deveria ser o foco das intervenções para
incorporar a inovação na cultura? Em termos práticos, como uma cultura inovadora se manifesta?
Quais são seus atributos? Que tipo de ambiente precisa ser criado para promover a inovação?
Analisamos as empresas que mencionaram a inovação como um ponto forte da sua cultura e
levantamos os principais atributos culturais que as diferenciam. Em comparação com a média
das organizações brasileiras, as empresas inovadoras são menos hierárquicas e valorizam
mais a amplitude do conhecimento do que a profundidade. Essas empresas se sentem mais
confortáveis em correr riscos e encorajam o improviso, o que afeta positivamente a habilidade
de implementar mudanças disruptivas e melhorias incrementais. Por terem um ambiente mais
aberto e menos hierárquico, elas também tendem a prevenir o surgimento de problemas.
Nossa pesquisa mostra que esses aspectos exercem impacto direto no resultado financeiro.
Fazendo a correlação dos dados com os indicadores da plataforma People Insights,
descobrimos que as empresas que encorajam o improviso e buscam mudanças grandes e
revolucionárias tendem a registrar maior crescimento relativo do faturamento bruto do que a
média do mercado.*

*A correlação das respostas “Minha organização é melhor caracterizada por: encorajar o improviso” e “Minha
organização é melhor caracterizada por: buscar mudanças grandes e revolucionárias” com o indicador “Taxa
de crescimento do faturamento bruto” da plataforma People Insights é de 0,61 e 0,55, respectivamente
(correlação máxima = 1).
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Nos próximos meses, publicaremos um estudo
mais completo sobre os diferenciais da cultura
organizacional das empresas que são fortes em
inovação, agilidade e foco no cliente, trazendo os
exemplos práticos dos nossos clientes.
Mas será que vale a pena simplesmente tentar
copiar os aspectos culturais das empresas
inovadoras para ter os mesmos resultados?
A cultura não pode ser construída de fora para
dentro. É preciso, antes de mais nada, identificar
os pontos fortes da sua organização, além das
características que exercem impacto positivo
sobre os colaboradores e que incentivam o
comprometimento deles.
Considere o exemplo de uma concessionária de
serviços públicos que procurou desenvolver uma
cultura mais inovadora. Seus líderes imaginaram
que poderiam seguir o exemplo das startups de

tecnologia, conhecidas pela inovação, e “imitar”
a maneira delas de trabalhar. Depois, no entanto,
eles perceberam que deveriam e poderiam
se concentrar em suas próprias forças inatas,
em vez de aspirar a ideais pouco realistas. A
tecnologia, como indústria, envolve grandes
apostas, experimentação implacável e objetivos
audaciosos. Uma concessionária de serviços
públicos que se moldasse segundo a cultura das
startups não duraria muito – sua confiabilidade
estaria comprometida, a segurança de clientes e
empregados estaria em risco, e os reguladores
certamente imporiam sanções. Essa empresa
estaria em melhor situação ao buscar entender os
pontos fortes da cultura do core business, como
o orgulho da melhoria contínua de produtividade,
e ao avaliar a implementação e o know-how das
outras empresas usando as lentes da sua cultura
única, que a diferencia no mercado e com a qual os
seus funcionários se sentem conectados.

Ação
Pergunte-se: quais são os pontos fortes da cultura da sua empresa? Ela tem atributos
culturais similares aos das empresas inovadoras ou é forte em outra qualidade que está
alinhada à sua aspiração cultural?
Há uma grande diferença entre o modo como os líderes e o seu pessoal veem a cultura
organizacional. Por isso, é preciso mais do que um simples mecanismo de escuta
para compreendê-la verdadeiramente. Procure questionar e promover um debate
saudável sobre aspectos da cultura e obter o feedback real das pessoas de todos os
departamentos e todos os níveis.
Com base nos pontos fortes da cultura da sua organização e no benchmarking das
empresas inovadoras, defina as prioridades de transformação: o que precisa mudar
na organização em relação aos aspectos formais (processo decisório, motivadores de
desempenho, fluxos de informação e gestão de conhecimento, estrutura organizacional etc.)
e informais (normas, comprometimento e cultura, colaboração etc.) para apoiar a estratégia.
Com uma compreensão mais profunda da cultura corporativa, dos comportamentos do dia
a dia que levam a ela e com as prioridades de transformação definidas, os líderes podem
encontrar novas oportunidades para atingir suas metas de negócios – e novos aliados
para ajudar a impulsionar esses esforços.

“Nenhuma cultura é totalmente boa ou ruim. Toda cultura tem
uma energia emocional embutida que pode ser aproveitada.”
Jon Katzenbach - Fundador do Katzenbach Center e autor do livro The Critical Few

DNA organizacional, a
chave para alavancar o potencial
de uma empresa
Você já se perguntou por que algumas
organizações têm um desempenho
consistente, enquanto outras decepcionam?
Muitas vezes elas atuam no mesmo
mercado e são abastecidas pelo mesmo
pool de talentos. Mesmo assim, os
resultados alcançados são muito diferentes.
O DNA Organizacional (ou OrgDNA®) – que
envolve um conceito e uma abordagem
desenvolvidos pela PwC Strategy& – ajuda a
explicar esse fenômeno.
A ferramenta permite identificar a
combinação de traços formais e
informais do modelo operacional e da
cultura organizacional que moldam a
“personalidade” de uma empresa e
impactam seu potencial de sucesso. Esses
traços estão distribuídos em quatro pares de
componentes essenciais para toda empresa:
•
•
•
•

Tomada de decisão e normas
Motivadores e compromissos
Informação e mentalidade
Estrutura e redes

A forma como esses componentes são
combinados pode impedir ou alavancar a
execução efetiva da estratégia e influenciar
as decisões tomadas pelos colaboradores
diariamente. Para alcançar uma execução
melhor, colocando o discurso estratégico
em prática, é preciso considerar esses
componentes de forma integrada.
Faça o teste de diagnóstico do DNA da sua
organização: www.orgdna.com.

Direitos de decisão
Como as decisões
são tomadas

Informação
Como dados e
conhecimentos
são processados

Normas
Como as pessoas
agem instintivamente

Mentalidades
Como as pessoas
entendem seu trabalho
e seu ambiente

Motivadores
Como as pessoas
são incentivadas a
melhorar seu desempenho

Estrutura
Como o trabalho e
as responsabilidades
são alocadas

Redes
Como as conexões
são feitas fora da
estrutura hierárquica

Compromissos
Como as
pessoas são
inspiradas
a contribuir
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Como promover as mudanças
culturais prioritárias
Um dos maiores desafios das
empresas quando se fala em cultura
é conseguir traduzir as aspirações
que estão no papel em resultados
reais para o negócio. Nossa pesquisa
mostra que 64% dos líderes e 62% dos
funcionários em cargos não gerenciais
nas empresas brasileiras concordam
que a maneira como as pessoas agem
no dia a dia é coerente com o que
dizem sobre a cultura organizacional.
Embora seja relativamente baixo, esse
percentual é semelhante para ambos
os grupos, o que demonstra que os
líderes percebem a lacuna existente
entre discurso e ação.
A cultura se torna confusa quando
há um desalinhamento entre as
diversas mensagens comunicadas
pela organização. Isso ocorre, por
exemplo, quando o comportamento
dos líderes não corresponde ao
esperado pelos funcionários, quando
informações de on-boarding recebidas
por um novo funcionário conflitam
com as transmitidas nos treinamentos
gerenciais ou quando uma
remuneração por desempenho não
corresponde às mensagens divulgadas
pela área de marketing da empresa.

Figura 6: Acreditam que as pessoas agem de forma coerente com o que
dizem sobre a cultura organizacional

64%

Executivos e
conselheiros de
administração

62%

Funcionários
em cargos não
gerenciais

Base: Brasil - 254 participantes. Fonte: O impacto da cultura organizacional no
futuro dos negócios (Brasil).

Ação
Para eliminar possíveis discrepâncias nas mensagens
transmitidas pela organização, elabore um plano de ação
que alinhe as prioridades de transformação da empresa
aos diferentes aspectos da sua cultura.
Envolva os funcionários para que as ações reflitam o
dia a dia da empresa e ajudem a acelerar as mudanças
comportamentais. Procure engajar também os “líderes
informais” – pessoas que talvez não tenham um cargo
oficial de liderança, mas que veem a realidade cultural
da organização a partir da base. Compartilhe com
elas a responsabilidade pela transformação cultural.
Como embaixadoras desse processo, essas pessoas
podem constituir uma força poderosa na promoção das
mudanças de comportamento necessárias.
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Como fazer as pessoas agirem de forma diferente?
Como saber se a minha cultura está melhorando?

Ação
Vincule comportamentos
a objetivos estratégicos
para medir o
sucesso, reconhecer
os comportamentos
desejados e
recompensá-los.

Você não pode apontar o dedo simplesmente para as pessoas e ordenar
que o comportamento delas mude, mas pode criar as condições para
que os comportamentos desejáveis se manifestem.
Esse processo envolve a coleta de informações e visões abrangentes
sobre intervenções que podem impulsionar a transformação, a
priorização de ideias e a definição de um roadmap com etapas e metas
realizáveis e direcionadas.

4

Inicie a era do “ver para crer”
Até mesmo os esforços culturais mais bem intencionados e financiados falham quando há uma desconexão
entre o comportamento da alta liderança e o que ela comunica ao pessoal todos os dias. Na nossa pesquisa,
68% dos brasileiros concordam que os líderes formais e informais agem de acordo com as políticas e os
valores da organização. Esse percentual sobe para 79% entre a alta liderança e cai para 56% entre os
colaboradores com cargos não gerenciais, o que demonstra uma divergência significativa de percepção.
Figura 7: Diferença entre visão da liderança e dos colaboradores
P: Concordam com a afirmação Os líderes formais e informais agem de acordo com as políticas e os valores
da organização.
R: “Concordo”/“Concordo completamente”.

79%
56%

Executivos e
conselheiros de
administração

Funcionários
em cargos não
gerenciais

Base: Brasil - 254 participantes. Fonte: O impacto da cultura organizacional no futuro dos negócios (Brasil).
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Quanto maior for o compromisso dos
líderes em desenvolver suas culturas, mais
os profissionais apreciarão seus esforços
e contribuirão para alcançar o mesmo
objetivo. Isso ocorre quando as ações
da própria liderança refletem os valores
da cultura e estão de acordo com o que
se prega na empresa – ou seja, o que os
líderes fazem precisa ser coerente com o
que dizem e eles devem demonstrar os
comportamentos essenciais.

Ação
Produza mudanças visíveis e concretas na forma como
você trabalha para indicar o tipo de comportamento que
deseja ver nos outros. Se isso enviar uma mensagem
positiva, repita de forma rápida e frequente. Depois,
incentive outras pessoas a fazer o mesmo. Quando elas
virem você liderar pelo exemplo, é mais provável que
adotem o mesmo modelo.

Figura 8: O exemplo da liderança faz mesmo diferença?
P: Concordam com a afirmação Os líderes formais e informais agem de acordo com as políticas e os valores da organização.
R: “Concordo”/“Concordo completamente”.

90%

Empresas jovens com receita > R$ 1 bi

Empresas cujos empregados estão satisfeitos com a cultura atual

83%

Entre as 50 mais amadas

71%

Empresas com crescimento acelerado

70%

Brasil - Média geral

68%

Base: Brasil - 254 participantes. Fonte: O impacto da cultura organizacional no futuro dos negócios (Brasil).
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As pessoas seguem seus líderes. Aqueles que estão comprometidos com a evolução da cultura
organizacional e que agem de acordo com as políticas e valores da empresa ajudam a garantir que a
mensagem sobre cultura seja recebida e reconhecida pelos funcionários. O comportamento deles permite
tangibilizar o potencial da cultura da organização e tem impacto positivo para os índices de retenção e
atração de talentos.*

5
Comprometa-se com a cultura como um esforço contínuo e colaborativo
Como dissemos antes, a mudança cultural leva tempo e exige esforço, e esse esforço, em alguns casos,
pode falhar ou exigir um redirecionamento. No mundo, 42% dos participantes da nossa pesquisa afirmam
que a cultura de sua organização permaneceu estática nos últimos cinco anos – em comparação com 36%
no Brasil. Isso não se deve à falta de esforço: 23% dos funcionários das empresas globais participantes
relatam que suas organizações já experimentaram mudanças ou evoluções culturais de alguma forma, mas
sem melhorias visíveis.
Transformar a cultura exige um ambiente que propicie e estimule uma mudança nos comportamentos
das equipes no dia a dia. Algumas dessas mudanças e intervenções são simples e podem trazer ganhos
rápidos, mas elas precisam ser sustentadas por uma transformação no funcionamento da empresa, o que
envolve ajuste de processos e procedimentos e pode demorar anos.
Influenciar a cultura é um processo lento, e a maioria dos líderes comemora a vitória muito cedo. Não é
algo que possa ser encarado como um projeto “pontual”. Também não é uma iniciativa que possa ser
implementada de cima para baixo. Prepare-se para perseverar diante dos desafios, se quiser mudanças
sustentáveis no longo prazo. Quanto mais ambicioso for o esforço, mais tempo ele levará e mais será
preciso solicitar a contribuição das pessoas em todos os níveis.

*A correlação entre as respostas “Concordo” e “Concordo plenamente” à afirmação “Os líderes formais e informais agem
de acordo com as políticas e os valores da organização” e os indicadores “Custo total de pessoal afastado” e “Aceitação
de ofertas de trabalho” da plataforma People Insights é de 0,74 e 0,51, respectivamente (correlação máxima = 1).
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3
Como transformar
admiração em
amor pela cultura
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Você pode nem estar ciente disso, mas a sua organização tem uma cultura. Muitas vezes os funcionários
não sabem defini-la, mas eles certamente conseguem dizer por que gostam ou não de trabalhar na
empresa e tendem a destacar os aspectos culturais positivos, ainda que consigam ver espaço para
melhoria. Os termos colaboração, trabalho em equipe e valorização das pessoas aparecem com
frequência na nossa pesquisa.
Esse olhar positivo é um bom indicador para a promoção de mudanças de longo prazo. No Brasil, 86%
dizem sentir orgulho de fazer parte de suas empresas – acima da média global de 73%. E entre os que
estão satisfeitos com a cultura de suas organizações, esse percentual sobe para 97%.
A pesquisa mostra que as pessoas querem fazer parte de uma cultura da qual se orgulham: no Brasil, 76%
dos participantes em cargos não gerenciais afirmam que a cultura é uma forte razão para atrair e reter
pessoas na organização. No entanto, esse percentual é menor que o registrado entre os líderes (90%),
revelando uma diferença de percepção sobre o tema.
Figura 9: Orgulho de fazer parte da organização
P: Concordam com a afirmação Sinto orgulho de fazer parte da minha organização.
R: “Concordo”/“Concordo completamente”.

90%
76%

Executivos e
conselheiros de
administração

Funcionários
em cargos não
gerenciais

Base: Brasil - 254 participantes. Fonte: O impacto da cultura organizacional no futuro dos negócios (Brasil).
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O que diferencia as empresas cujos funcionários estão satisfeitos com a cultura atual
A atitude da liderança
No Brasil, é maior a satisfação dos funcionários com
a cultura quando os líderes a tratam como um tema
importante na sua agenda (83%, em comparação com
a média geral de 76%) e agem para reforçar a cultura
e os comportamentos desejáveis (89%, contra 63%
em média). Na comparação com os indicadores da
plataforma People Insights, percebe-se uma correlação
muito forte entre a importância da cultura na agenda da
alta liderança e os níveis mais baixos de desligamentos
de efetivo de alto desempenho. Isso demonstra que as
empresas cujos líderes valorizam a cultura conseguem
reter melhor seus talentos.*

A cultura comunicada é realmente vivida
89% dos brasileiros que afirmam estar satisfeitos com
a cultura atual concordam que a maneira como as
pessoas agem no dia a dia na organização é coerente
com o que elas dizem sobre a cultura (acima da
média nacional de 63%). Analisando a correlação com
indicadores da plataforma People Insights, percebe-se
que a dissociação entre discurso e prática em relação
à cultura afeta negativamente a capacidade de atrair e
reter talentos na empresa.**

A proposta de valor aos empregados
é bem definida
O conjunto de atributos que o mercado e os
empregados percebem como valor recebido por
trabalhar em uma organização constitui a proposta
de valor da empresa. Para 92% das empresas que
se dizem satisfeitas com a cultura atual, a proposta
de valor para os empregados é bem definida, em
comparação com 62% da média do país.
A experiência de trabalho em uma empresa depende da
cultura e do ambiente organizacional. Uma proposta de
valor bem definida para os empregados ajuda a alinhar
as expectativas deles com os esforços da empresa
para melhorar essa experiência. Uma vez alinhada, a
proposta de valor ajuda a comunicar os esforços da
empresa aos empregados, aumentando o engajamento
dos funcionários.

Esse maior engajamento, em geral, resulta em indicadores
melhores de retenção de pessoas, segurança do trabalho,
desempenho, qualidade, satisfação do cliente, resultado
de vendas, crescimento financeiro e atração de talentos.
Na média, 62% dos brasileiros afirmam que a proposta
de valor de suas organizações para os empregados está
bem definida.
A proposta de valor bem definida ajuda a engajar os
empregados e a construir uma marca empregadora forte:
95% dos brasileiros para os quais a proposta de
valor de suas empresas para os empregados é
bem definida afirmam sentir orgulho de fazer parte
da organização (contra 86% da média geral das
empresas brasileiras). Além disso, 90% desse
mesmo grupo concordam que a cultura é uma forte
razão para atrair e reter pessoas na organização.
Há uma correlação muito forte entre uma proposta
de valor bem definida para os empregados e o
indicador “Aceitação das ofertas de trabalho” da
plataforma People Insights. Isso demonstra que
empresas capazes de comunicar bem a proposta de
valor para os empregados atraem melhores talentos.
Ter uma proposta de valor bem definida para os
empregados é também um dos diferenciais do grupo
das “50 empresas mais amadas pelos funcionários no
Brasil”: 86% dos participantes desse grupo afirmam
que a proposta de valor de suas organizações está bem
definida, em comparação com 62% da média do Brasil.
*A correlação entre as respostas “Concordo” e “Concordo
plenamente” à afirmação “A cultura da nossa organização é um
tópico importante na agenda da alta liderança” e o indicador
“Desligamento do efetivo de alto desempenho” da plataforma
People Insights é de 0,90 (correlação máxima = 1).
**A correlação entre as respostas “Concordo” e “Concordo
plenamente” à afirmação “A maneira como as pessoas agem no
dia a dia em nossa organização é consistente com o que dizemos
sobre nossa cultura” e os indicadores “Aceitação de ofertas de
trabalho” e “Desligamento do efetivo de alto desempenho” da
plataforma People Insights é de 0,59 e 0,50, respectivamente
(correlação máxima = 1).
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Figura 10: A cultura afeta a experiência e o engajamento dos funcionários

O comprometimento
é o resultado da
experiência de trabalho
e vem se mostrando
relacionado ao aumento
da retenção de pessoas,
segurança do trabalho,
desempenho, qualidade,
satisfação do cliente,
resultado de vendas e
crescimento financeiro.

Comprometimento
dos empregados
Forças externas:
• O que a força de
trabalho do futuro
espera de uma
experiência
profissional?
• Quais são as
melhores práticas
do mercado
em relação a
engajamento
e cultura
organizacional?

Os funcionários
estão engajados?
Como isso impacta
os resultados da
companhia?

Experiência de
trabalho dos
empregados

O que a organização propõe a
seus empregados? O que eles
valorizam em sua experiência de
trabalho na organização?

Cultura
Quais são os atributos
culturais atuais? Eles
estão alinhados com
a sua estratégia?

Alinhamento
da liderança: as
ações condizem
com o discurso?

A experiência de trabalho
dos funcionários se baseia
na cultura e no ambiente
de trabalho da organização.
Uma proposta de valor
bem definida ajuda a
alinhar as expectativas dos
colaboradores e os
esforços da empresa para
construir melhor a
experiência de trabalho
para eles.

A cultura define como
as pessoas trabalham
e se comportam em
uma organização.
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Conclusão
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A preparação para o futuro
requer ações no presente.
As empresas que entendem
e gerenciam as diferentes
maneiras como a cultura
organizacional contribui para
os resultados do negócio
e ajudam a promover sua
adaptação às constantes
mudanças no ambiente
alcançam uma poderosa
vantagem competitiva.
A cultura organizacional
tem o poder de determinar
aonde sua empresa é capaz
de chegar. Ela envolve o
comprometimento emocional
que as pessoas demonstram
(ou não) quando os líderes
falam da estratégia. Envolve
a paixão que as pessoas
colocam no desempenho
de suas funções no dia
a dia e apoia qualquer
direcionamento estratégico
ou movimento de mudança.

Quando bem gerenciada e
continuamente melhorada,
a cultura alavanca a
execução da estratégia, o
desenvolvimento da equipe,
a atração e retenção dos
melhores talentos e o
crescimento sustentável
da empresa em um
mercado competitivo.
Você consegue avaliar se
a cultura da sua empresa
contribui atualmente para
alavancar os resultados ou
se ela representa um entrave
ao crescimento? Ela ajuda
a criar uma boa experiência
para os empregados,
representa um diferencial
em relação à concorrência e
contribui para que a empresa
extraia o máximo das novas
oportunidades do mercado?
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Sobre a pesquisa
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Esta pesquisa se baseia nos resultados da Global Culture Survey, realizada pela
PwC em 2018 com 1.204 representantes de empresas em mais de 50 países, e
em levantamento feito com 254 pessoas no Brasil em dezembro de 2018. Mais de
metade dos participantes são de nível gerencial ou diretoria.
Utilizamos também uma metodologia de regressão estatística para analisar a
correlação de algumas respostas da pesquisa com o comportamento de indicadores
da plataforma People Insights da PwC, que mede a força da marca empregadora e o
engajamento de funcionários de empresas brasileiras.

Participantes

Executivo/líder de UN
Financeiro
Marketing
Operacional
RH
P&D/Engenharia
Vendas
Outros

14%

3%
3%

35%

19%
19%

4%
3%
Porte da organização

< R$ 500 mi
R$ 500 mi - R$ 1 bi

14%

R$ 1 bi - R$ 10 bi

Faturamento

> R$ 10 bi
Não sei

5%

10%

27%

43%
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Idade da organização

2%
22%
20%
21%
35%
Idade

Indústrias
Serviços (profissionais, comerciais e outros)

15%

Manufatura

8%

Serviços financeiros

7%

Tecnologia

6%

Varejo

6%

Energia

5%

Indústria de alimentos e fumo

5%

Softwares e serviços

5%

Outros

43%

Menos de 3 anos
3 a 10 anos
11 a 20 anos
21 a 50 anos
Mais de 50 anos
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