Preparar, Desenhar, Ativar! | Modelando sua cultura para resultados sustentáveis

Preparar, desenhar, ativar!
Modele sua cultura para resultados sustentáveis
0

Error! No text of specified style in document. | Cinco passos para ativar a cultura
Preparar, Desenhar, Ativar! | Modelando sua cultura para resultados sustentáveis

Você entende que cultura é importante,
alinhou-a à sua estratégia de negócios, e
sabe para onde quer direcioná-la.
Agora é hora de chegar lá, modelando a
sua cultura!
Sua cultura define quem você é como organização e, se bem gerenciada, pode pagar
dividendos impressionantes. As organizações “com alma” superam o S&P 400 (índice
Dow Jones) em termos de maior engajamento e retenção de funcionários, melhor
atendimento ao cliente, lucratividade a longo prazo e mais de 8x de retorno1 vs. S&P
400 em 10 anos. Também é o ingrediente-chave na criação de uma experiência
Simplesmente Irresistível (Simply Irresistible®) para sua força de trabalho.2
Cultura e valores foram considerados os fatores mais correlacionados para saber se
alguém recomendou uma organização como um local de trabalho ou não – quase três
vezes maior que remuneração e benefícios (vejam abaixo na figura 1).3
Figura 1. Correlação dos fatores de emprego com as recomendações da
Glassdoor.
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Fonte: Bersin™ Deloitte Consulting LLP research with Glassdoor

Mas o que é cultura? A cultura é "a maneira como fazemos as coisas por aqui" – padrões de
comportamento sustentados ao longo do tempo, apoiados pelas experiências, valores e crenças
compartilhadas da organização. A cultura é o que transforma indivíduos em um todo, coletivo e
coeso, e é continuamente reforçada ao longo do tempo à medida que uma organização orienta
novos funcionários para a maneira como as coisas são feitas, toma decisões de negócios,
enfrenta desafios ou crises e implementa novos processos.
Quando alinhada com a estratégia de negócios, a cultura organizacional pode gerar resultados
sem ter que se apoiar em comando e controle; os funcionários se sentem engajados, acreditam
que estão fazendo um trabalho significativo e sabem intuitivamente como agir para impulsionar
um desempenho sustentável de acordo com a estratégia.4
Quando desalinhada com a estratégia, a cultura organizacional pode impedir o crescimento
e enfraquecer as tentativas da liderança em conduzir mudanças, resultando muitas vezes em
impactos significativos (e negativos) nos resultados financeiros da empresa.
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A boa notícia é que as empresas podem evitar esse resultado se, proativamente, desenharem
e ativarem a mudança de cultura de forma que suporte sua estratégia, ambiente e pessoas.
Com liderança comprometida, um entendimento claro das técnicas de ativação da cultura e as
ferramentas certas, a liderança pode controlar as alavancas organizacionais que conduzem à
ação e ao desempenho, gerenciar ativamente as mudanças comportamentais e de processo
que têm o impacto mais sustentável na linha de fundo e criar conexões que fortalecem
continuamente os negócios.

O que nós queremos dizer com “ativação”da cultura?
Considere a experiência de vender uma casa: com um orçamento de renovação limitado
(e tolerância), o vendedor precisa ser direcionado em suas reformas para conseguir o valor
máximo no imóvel. Os principais elementos estruturais: fundação, estrutura, eletricidade
e encanamento – elementos fundamentais que permitem a funcionalidade básica de uma
casa – são requerimentos mínimos para um acordo. Ninguém vai comprar sem eles. Os
diferenciadores, no entanto, como piso atualizado, materiais de luxo, cozinha gourmet ou
atrativos da propriedade podem atrair mais compradores e transformá-la em uma guerra de
lances. Ao ativar elementos específicos do design da casa, um vendedor pode apelar para
diferentes bases de clientes, para alcançar o resultado desejado. De maneira semelhante, as
organizações em sua essência são constituídas pelos mesmos elementos estruturais – pessoas,
processos e sistemas – e a opção de ativar ou enfatizar comportamentos diferentes resulta em
um "produto", a cultura da organização que pode ativar ou descarrilar a estratégia corporativa.
Ao identificar os elementos estruturais que formam e informam a cultura, uma organização
pode isolar e ativar aqueles que melhor permitirão atingir seus objetivos estratégicos – seja
adquirir uma nova organização, implementar uma plataforma digital ou lançar uma nova linha
de produtos – “ativando” atributos culturais inativos que têm potencial dentro da organização,
mas que ainda não foram otimizados para atender. É fundamental que as organizações adotem
uma cultura de forma proativa para maximizar esse alinhamento com a estratégia de negócios;
a cultura se desenvolverá e evoluirá organicamente ao longo do tempo, independentemente
dos líderes a cultivarem intencionalmente.
A cultura é um jogo de longo prazo, conquistado por vários “sprints” de curto prazo. Nossa
experiência mostrou que a mudança de cultura pode começar rapidamente, com pequenas
vitórias para criar impulso, mas mudanças sustentadas – que se tornam parte da estrutura da
organização – exigem esforços concentrados a longo prazo. A mudança de comportamento é,
em sua essência, identificar comportamentos a serem ativados em diferentes segmentos da
força de trabalho e transformá-los em hábitos que incorporam a cultura desejada para apoiar a
estratégia de negócios principal. Ferramentas e aceleradores, como a análise de redes
organizacionais, podem ampliar a eficácia dos esforços de mudanças de cultura, identificando
os verdadeiros influenciadores em sua organizaçãi e aproveitando suas conexões para tornar a
mudança viral.
Nossa intenção aqui não é fornecer uma receita secreta para avaliar a cultura atual, definir uma
visão futura e alinhar uma equipe de liderança a uma visão claramente articulada. Embora essas
sejam todas as bases críticas para qualquer esforço de evolução da cultura, estamos assumindo
que isso já feito – e estamos aqui para ajudar a abordar o “e agora?”.
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Cinco passos para
ativar a cultura
Antes de o vendedor prosseguir com as reformas direcionadas, ele precisa ter certeza de que
está na mesma página sobre as alterações e que avaliou com precisão onde estão as áreas
problemáticas em sua casa. As reformas com orçamento e tempo limitados não deixam espaço
para indecisão ou erros e vêm com a bagagem e o histórico de "trabalhos" anteriores
realizados, assim como as organizações (exceto as startups) não constroem uma cultura
partindo do zero. Os líderes devem entender e adotar a mudança de cultura que estão
buscando, responsabilizando-se e a outros por influenciar positivamente e modelar novos
comportamentos. Eles devem avaliar se seus processos de negócios, sistemas e alavancas
organizacionais (por exemplo, gerenciamento de talentos, design da organização, layout do
espaço de trabalho etc) estão alinhados à cultura desejada e contribuem para a entrega dos
resultados estratégicos desejados. Ou não, pois o entendimento da linha de base é
fundamental para entender para onde a organização pode ir.
1º Passo: Limite seu escopo
Primeiro, desenvolva ou confirme a
Visão, Missão e Valores em torno dos
quais sua campanha cultural será
centrada. Assim como um proprietário
nunca iniciaria a demolição sem um
projeto bem articulado para orientar sua
abordagem e alinhar o trabalho à sua
visão principal, os líderes devem ancorar
seu trabalho cultural em fortes
declarações organizacionais de Visão,
Missão e Valores, que servem como
ponte entre a estratégia de negócios e
os objetivos da cultura.

e as partes interessadas que terão maior
impacto e são mais importantes para
alcançar os objetivos culturais desejados.

Obter o alinhamento da liderança sobre
a Visão, Missão e Valores é crítico neste
estágio porque eles fornecem a
estrutura para reunir seus funcionários,
criar um compromisso compartilhado e
sobre o qual basear a mudança de
comportamento.

Por exemplo, uma empresa de produtos de
consumo que espera mudar de líder em
custo para uma organização centrada no
cliente pode se concentrar na equipe de
vendas, porque esta trabalha diretamente
com os clientes; no grupo de marketing,
pelo seu papel na criação da experiência do
cliente; ou na equipe de design, pela sua
posição de poder político dentro da
organização. Embora seu objetivo final seja
evoluir a cultura em toda a organização,
uma melhor tração pode ser alcançada,
identificando e abordando grupos para
tornar a cultura desejada relevante para as
atividades do dia a dia, ao invés de focar
em ações para todo o público como um
único grupo.

Em seguida, identifique a comunidade
que melhor ativará a cultura desejada.
Para que a mudança de cultura pareça
orgânica e construa um momento
sustentável, os líderes devem
desenvolver uma abordagem ponderada
para impulsionar a adoção dos
comportamentos desejados entre os
grupos de stakeholders de alto impacto
ao longo do tempo. Para estabelecer o
escopo, comece priorizando as alavancas
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Segmente a força de trabalho para que os
grupos de partes interessadas sejam
priorizados, perguntando:
• Quais grupos de stakeholders têm

maior necessidade de mudança?
• Quais são os mais próximos da

entrega do objetivo do negócio?
• Quais têm maior alcance ou

influência?
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Em seguida, entenda as alavancas de
negócios subjacentes que influenciam o
comportamento – a "cultura em rede".
Assim como as escolhas que o vendedor,
o arquiteto e o designer de interiores
fazem, moldam o perfil da casa e o tipo
de comprador que ela atrai, as escolhas
que os líderes fazem, para
administrarem seus negócios, moldam a
cultura da organização.

A cultura é influenciada por uma rede de
alavancas organizacionais conectadas, que
podem ser ajustadas para aprimorar ou
minimizar os atributos culturais. O
fundamental é a congruência entre a
estratégia de negócios e as alavancas que
compõem a "cultura em rede”.

Ilustrativo de cultura web (cultura em rede)

Principais alavancas alvo indicadas por cor e escala
Visão

Olha a frente e cria uma imagem mental do estado ideal que
a organização deseja alcançar. É inspirador e deve desafiar os
funcionários.

Missão

Uma explicação concisa para a razão da existência da
organização. Descreve o propósito e intenção geral da
organização.

Valores

Lista os princípios básicos que devem guiar e direcionar a
organização e sua cultura. Valores criam a orientação moral
para a organização e seus funcionários.

Exemplo ilustrativo

Dê uma olhada cuidadosa no estado atual de cada uma dessas alavancas, perguntando se elas
apoiam comportamentos que permitem – ou trabalham contra – suas prioridades estratégicas.
Identificar quais alavancas são menos favoráveis aos seus objetivos de cultura e quais precisam ser
ajustadas, conforme refletido pelo tamanho e cores por meio da cultura em rede neste exemplo,
pode informar suas prioridades de mudança de cultura.
Vimos organizações usarem o layout da área de trabalho para promover comportamentos mais
colaborativos, redesenhar os sistemas de gerenciamento de desempenho para promover a
transparência e criar programas de reconhecimento para recompensar comportamentos
inclusivos e corajosos. Ou, usando o exemplo de produtos de consumo, os processos que
podem estar mais próximos da experiência do cliente incluem o uso de um novo software de
CRM para rastrear as interações com os clientes e alterar o processo de orçamento para
permitir maior flexibilidade de investimento.
Por fim, defina os principais comportamentos que habilitem a ativação. Para as populaçõesalvo selecionadas, priorize comportamentos que levem aos resultados desejados, tenham o
maior impacto (escala e escopo) e sejam os mais prevalentes ou ausentes na sua comunidadealvo.
Esses comportamentos precisam ser articulados de maneira clara e relevante no contexto do
que as pessoas fazem em seus papéis do dia a dia. Eles também precisam ser considerados no
contexto da cultura existente da organização – na maioria das situações, uma organização não
está começando do zero e a mudança de cultura é uma evolução. A mudança de cultura é mais
bem-sucedida quando é sustentável; tornando estes comportamentos uma realidade para as
pessoas, eles se tornam enraizados na forma como as coisas são feitas em torno da
organização.
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Ferramentas & Aceleradores:
Alavancando ONA para identificar os influenciadores internos da sua empresa
Como você determina quais stakeholders têm maior alcance ou influência? Usando uma
abordagem quantitativa, Análise de Rede Organizacional (ONA) da Deloitte fornece uma
representação visual das redes em sua organização com uma imagem baseada em
dados de como o trabalho é realizado em sua empresa. Os dados podem ser coletados
paralelamente à execução de uma pesquisa CulturePath® (pesquisa de avaliação de
cultura da Deloitte) e a análise dos resultados pode dar uma ideia de onde as
intervenções culturais podem ter o maior impacto e capacidade de “se tornarem virais”.
ONA pode identificar funcionários influentes e bem conectados que não estão
necessariamente no topo do organograma. Conquistar esses influenciadores e suas
conexões pode aumentar os retornos exponencialmente.

Pode haver interações, contradições e trocas entre seus estados de cultura atuais e desejados,
e essas movimentações talvez precisem ser gerenciados de perto.
Ativando a mudança viral
Os esforços tradicionais de mudança
dependem da liderança para identificar
pessoas confiáveis (geralmente líderes)
dentro da organização para levar a iniciativa
adiante. Mas a maneira como o trabalho é
realizado em uma empresa nem sempre se
reflete em um organograma, e os líderes
podem não ter conhecimento do que está
acontecendo em todos os níveis em suas
organizações globais cada vez mais
complexas.
Toda organização possui influenciadores
internos que fazem conexões e facilitam
trocas, mas não necessariamente como
parte de seu papel do dia a dia. Eles podem
ter trabalhado em vários departamentos
diferentes e sabem como fazer com que as
equipes interfuncionais se relacionem.
Estes influenciadores são, geralmente,
procurados pelos demais para prover
conselhos, pois conhecem o funcionamento
da empresa/área em questão e se mostram
dispostos a ajudar. Tornam-se, portanto,
referência.
Direcionar apenas as pessoas que estão no
topo do organograma ou as que têm
relacionamento com as equipes de liderança
mais seniores significa perder uma camada
importante da rede de ativação. A Análise de
Rede Organizacional (Organizational
Network Analysis – ONA, na sigla em inglês)
usa metodologias quantitativas para sair da
superfície e identificar os verdadeiros
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influenciadores dentro de uma
organização.
Ao integrar esses indivíduos e alavancar
suas redes, a ativação da cultura pode
acelerar o tempo das mudanças
tradicionais.
2º Passo: Conte a história da cultura
Para integrar sua organização com sua
ativação cultural, você precisa que os
funcionários entendam claramente o que
se espera deles e participem da mudança.
A narrativa pode catalisar uma
transformação cultural, levando sua lista de
prioridades e dando vida a ela de uma
maneira que seja significativa para os
funcionários. Pode ser uma ferramenta
incrivelmente poderosa para organizações
que buscam promover mudanças de
comportamento e obter novos resultados
culturais. Boas histórias levam o público a
tirar suas próprias conclusões para ilustrar
normas e comportamentos culturais de
maneira mais eficaz. Eles são memoráveis e
podem ser amplamente aplicáveis,
mostrando ao invés de dizendo ao público
qual é o objetivo da liderança
organizacional.
À medida que os líderes começarem a
impulsionar a transformação cultural,
contar histórias será fundamental.
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É também muito importante o
desenvolvimento destas histórias ilustrativas
em todos os níveis da organização, para que
todos possam visualizar como elas se
encaixam nessa mudança.
Durante essa etapa, os líderes funcionais
“contam a história da cultura”, dando vida a
comportamentos de maneira relevante e
acessível para suas equipes. Os participantes
podem levar a descoberta (as descobertas
dos aprendizados com estas histórias) para
suas equipes, incentivando-os a contribuir
com insumos, feedbacks e possíveis impulsos
para este objetivo.
A cultura deve ser trazida à vida pelos
funcionários; esta etapa os ajuda a torná-la
real em seus contextos, aplicando-a em suas
funções, demonstrando os benefícios e
aprendendo o que não funciona para que
eles possam planejar um plano de ajuste.
Isso também serve como um teste de
pressão para a visão da cultura, levando o
modelo para as pessoas, dando à
organização mais ampla a oportunidade de
observar o que está sendo feito e assumir a
mudança, compartilhando ideias e
responsabilizando-se pelo que permanece e
pelo que acontece.
A experiência de uma grande empresa de
tecnologia fornece um bom exemplo. Depois
de adquirir um concorrente próximo, a
empresa procurou maximizar o valor da
transação, ativando o “melhor dos dois”
comportamentos de cultura para a

organização que surge a partir da
aquisição. Em quatro workshops de
ativação funcional, líderes responsáveis
pela ativação de cultura da área de vendas,
fabricação, desenvolvimento de produtos e
serviços compartilhados foram
encarregados de dar visibilidade sobre os
comportamentos desejados (alto nível)
para seus times, criando planos de ação
para incorporar esses comportamentos na
nova organização combinada.
Cada equipe analisou a orientação da visão
de cultura estabelecida da liderança:
“confie uma na outra”, “ajam com
coragem”, “mantenham a
responsabilidade/sentimento de dono”
etc., e as traduziram em declarações
significativas com poderosos exemplos
narrativos relacionados ao seu trabalho
diário. Por exemplo, o time de
desenvolvimento de produtos pode
“manter e demonstrar sua
responsabilidade” tendo seus gerentes
gerais se reunindo trimestralmente para
revisar o scorecard de cultura. A área de
fabricação identificou uma oportunidade
de “agir com coragem” ao falar
abertamente sobre levantar problemas e
permitir abordar as conversas consideradas
mais complexas. Esta área também
compartilhou histórias de que, ao fazer isso
no passado, resultou em mudanças críticas
positivas.

Ferramentas & Aceleradores:
Usando o Design Thinking para impulsionar sua mudança de cultura
O Deloitte Culture Lab pode fornecer uma alternativa ao design tradicional de várias
semanas e meses do estado futuro, alcançando resultados de uma maneira mais
focada e econômica.
Usando técnicas de design thinking centrado no ser humano, esses laboratórios
oferecem um espaço criativo para geração de visão rápida e desenvolvimento de
colaboração, em perspectivas baseadas na experiência. As decisões podem ser feitas
na sala, alinhando os stakeholders envolvidos e gerando comprometimento. Você
conhece seu negócio e os requisitos de alto nível; nós trazemos fortes habilidades de
facilitação, experiência nos assuntos, percepções e desafios.
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3º Passo: Idealização de iniciativas
Uma vez que os comportamentos críticos da
cultura tenham sido estabelecidos, faça uma
lista de possíveis intervenções para ativar os
resultados desejados para cada um deles.
Sessões de ideias de ativação de cultura
(sessões de brainstorming em pequenos
grupos) ou hackathons (onde grupos
multifuncionais executam ideias rápidas e
iterativas) podem ser usadas para definir
maneiras de dar vida aos comportamentos.
Você identificou o que deseja fazer de
maneira diferente e agora está perguntando:


Como podemos fazer isso
acontecer?



O que podemos fazer a curto prazo
para fazer a bola rolar?



O que podemos fazer a longo
prazo para institucionalizar essa
mudança?

As iniciativas devem ser definidas no nível
individual, de grupo e de líder e devem ser
direcionadas, pois os comportamentos não
são universais. Ao fazer uma idealização,
estabeleça uma "zona livre de julgamento"
para que os participantes se sintam livres
para contribuir, e a emoção e os
negativistas não limitem o processo
criativo. Lembre-se de que toda voz conta e
trabalha proativamente para garantir que
as perspectivas sejam representativas de
diferentes grupos em toda a organização.
Algumas das iniciativas identificadas serão
vinculadas à rede de atributos identificados
na etapa 1, geralmente validando ou
refinando-as, enquanto outras novas
iniciativas também serão identificadas.

Ferramentas & Aceleradores:
Estabelecendo hackathons de cultura para estimular e acelerar a ação
Hackathons, frequentemente usados no desenvolvimento de software, também
podem ser aplicados para projetar soluções de cultura. Um hackathon reúne grupos
multifuncionais para incentivar o pensamento criativo e a concepção rápida, com o
objetivo de identificar iniciativas acionáveis até o final do evento.
Os hackathons também são iniciativas de ativação cultural por si só – eles aproximam as
pessoas da organização. Eles podem ter um elemento competitivo ou se concentrar na
formação de equipes, mas a solução de problemas focada no tempo pode quebrar os
silos organizacionais e desenvolver a cultura entre os participantes, enquanto trabalham
juntos para projetar iniciativas.

8

Preparar, Desenhar, Ativar! | Modelando sua cultura para resultados sustentáveis

4º Passo: Criar e executar seu plano de sprints

“A cultura é como um iceberg. A maior parte dele, a
parte submersa, compreende as crenças compartilhadas
e suposições que geralmente são moldadas através das
gerações e podem às vezes abrir um buraco por meio
de iniciativas corporativas titânicas.” 5
Ajit Kambil
“Catalisando a mudança da cultura organizacional”

Como a cultura é o resultado da interação
dinâmica entre processos, comportamentos
e crenças – muitos que podem estar debaixo
da superfície – a mudança cultural deve ser
abordada com o entendimento que as
iniciativas serão iterativas e irão se basear nas
lições aprendidas ao longo do caminho. Um
plano detalhado para ativação da cultura
de 24 meses, portanto, poderia estar
desatualizado antes mesmo da
implementação iniciar.
Semelhante à abordagem de “produto
mínimo viável (MVP)” usada no
desenvolvimento ágil de softwares, definir
uma “mudança mínima viável” pode ajudar a
priorizar quais sprints de cultura de curto
prazo serão lançados primeiro para que
possa começar pequeno, aprender,
melhorar, e criar impulso. As sprints podem
ser redimensionadas e cada uma deve ser
vista como um passo certo na direção ao
objetivo de longo prazo. Sprints ajudam a
ganhar impulso ao longo do tempo, com
histórias de sucesso, e defensores de uma
sprint alimentando sprints futuras.
Esta é uma ótima maneira de iniciar a
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mudança de forma viral, juntamente com
uma abordagem mais formal e pragmática.
Definindo a mudança mínima viável
Avalie sua lista ampla de intervenções para
priorizar as opções mais impactantes:
comportamentos com maior probabilidade
de obter vitórias rápidas e mais críticos
para permitir mudanças sustentáveis;
comportamentos que catalisam mudanças
virais, incentivando sutilmente outras
mudanças comportamentais positivas,
eliminando bloqueadores imediatos ou
enviando um forte sinal por toda a
organização. Também ajuda a priorização
das intervenções que levarão os principais
grupos de pessoas a experimentar a
organização – e os resultados de seus
comportamentos dentro da organização –
de forma diferente. A O padrão de
recompensa/consequência é fundamental
para ajudar as pessoas a iniciarem a
mudança de suas crenças. Essas mudanças
fundamentais podem gerar impulso ao
longo do tempo, ajudando a focar no seu
bem-estar, uma vez que o fundamental é
sólido.
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As iniciativas podem ser analisadas quanto à
intensidade do impacto e dos recursos e
categorizadas em uma matriz 2x2 para
identificar prioridades. Outros fatores como
disponibilidade, duração e
interconectividade com outras iniciativas
podem ser incluídos nos resultados da
matriz, para que as iniciativas possam ser
divididas em sprints. O lançamento de
ativações culturais como uma série iterativa
de sprints ágeis permite a avaliação
constante de impacto, mapeamento das
lições aprendidas e

Intervenções

Comportamentos

Obcecado pelo cliente
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Como funcionário: Endosse
a voz do cliente buscando
ativamente sua opinião.
Mesmo que você não encontre
pessoalmente o cliente em sua
função, busque feedback e
sugestões de outros canais para
incorporar na sua forma de
trabalhar.

Desenvolva uma competição
interna para solicitar novas
maneiras para melhor atender o
cliente (por exemplo, prêmio da
“melhor nova ideia”, ou uma
tabela de classificação mostrando
as áreas que geram as melhores
ou mais novas ideias).

também a incorporação de práticas
eficazes em lançamentos futuros.
Figura 2. Colocando tudo isso junto:
Comportamentos e intervenções
alinhadas aos valores
O exemplo abaixo tem como base um
conjunto de valores que visam conduzir
uma cultura de inovação, comportamentos
e intervenções associados que dão vida a
esses valores na cultura da organização.

Melhorando
constantemente

Melhores juntos

Como funcionário: Priorize
aprender, dividir oportunidades
de aprendizado com seu time,
e promova um ambiente que
celebre a curiosidade
e crescimento consistente.
Ao melhorar constantemente
sua base de conhecimentos e
habilidades, você será capaz de
inovar continuamente
e impulsionar novas ideias
em sua organização.

Como líder: Construa confiança
entre sua equipe sendo aberto
com seus funcionários, e solicite
que eles compartilhem
proativamente quaisquer
desafios, preocupações e riscos.
Seja autêntico como gerente e
exemplifique uma política de
“portas abertas” que incentive
sua equipe a não apenas se
comunicar entre si, mas também
com você.

Os KPIs e os mecanismos
de recompensa suportam e
incentivam a experimentação
(por exemplo, número de
protótipos de novos produtos
desenvolvidos), incluindo falhas.

Definir programas e projetos com
a parceria de áreas correlatas
e apresentar esta forma
de trabalhar.

Expanda sua visão

Como líder: Faça perguntas
provocativas ou defina desafios
significativos às pessoas para
estimular novas ideias e dê
suporte em resposta às
perguntas do time.

Facilitar “hackathons” focados
em clientes chave ou problemas de
negócios “ruins”, com participação
entre silos dos negócios e/ou
incluindo grupos externos.
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Coaching para uma mudança de cultura de sucesso
Você identificou sua mudança mínima viável. Você definiu seu sprint plan. Agora você precisa
realmente ativar sua cultura – mas como discutimos, a cultura é complexa, imprevisível, e o
resultado de muitos elementos estruturais e individuais interagindo. Mesmo que sua equipe de
liderança esteja totalmente alinhada, os funcionários podem ainda não “entender” a mudança
e não embarcarem na ideia de uma mudança cultural.
Assim como um proprietário ocupado que inicia uma reforma pode contratar um gerente de
projeto experiente para manter os contratantes e designers no caminho certo, monitorar o
orçamento e garantir que o progresso aconteça em tempo hábil, as organizações que adotam
mudanças culturais precisam de um papel focado em fazer isso acontecer efetivamente.
Coaches de ativação da cultura
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Trabalhar com as equipes que foram identificadas como parte da mudança mínima
viável e direcionadas para o primeiro sprint, consultando regularmente o andamento
da ativação da cultura (por exemplo, “articulação para a inovação”).



Entender quais barreiras cada equipe enfrenta.



Analisar todos os aspectos da cultura em rede – os elementos estruturais da
organização que formam e informam a cultura, entendendo como eles impactam a
mudança da equipe em direção às novas normas culturais.



Trabalhar diretamente com as equipes para eliminar as barreiras (onde os problemas
são locais para a equipe) ou escalar (onde os problemas ocorrem entre departamento
ou organização).



Trabalhar em equipe para reunir ideias de toda a organização, soluções de polinização
cruzada, compartilhamento de lições aprendidas e identificação de prioridades para a
próxima sprint.
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“Um dia na vida” exemplo –
Coaches de ativação da cultura
Uma coach de ativação da cultura, trabalhando com a equipe de
marketing de uma empresa de médio porte de bens de consumo,
descobre que a equipe está tendo dificuldades para adotar a mudança
de cultura da organização (“Pivô para Inovação”). Eles aparentam estar
hesitantes em participar de uma nova iniciativa chamada “Qual é a
grande ideia?”, onde cada time é solicitado a investir cinco minutos do
início de cada reunião semanal para debater ideias criativas e
diferentes.
Ao mapear esta resistência, a coach de capacitação da cultura se
aprofundou no assunto e identificou duas barreiras (...) 1) os
incentivos de performance da equipe – uma alavanca-chave na
cultura em rede – estavam direcionados para o ROI de suas
campanhas, e 2) nas sessões de brainstorming da equipe, o líder
enfatizava sua preferência pelas ações práticas ao invés de ideias
inovadoras.
A equipe da coach de ativação da cultura considerou que este era um
problema comum e trabalhou com a liderança para adicionar métricas
de performance que incentivassem a inovação em adição ao ROI.
Aproveitando as habilidades de coaching em pares e enquadrando a
questão em termos de como a inovação é crítica para o sucesso da
organização, a coach convence o líder da equipe a reconsiderar sua
abordagem na avaliação de novas ideias. A coach continua trabalhando
próximo à equipe para garantir que as mudanças sejam adotadas,
identificando novas maneiras de reforçar o foco na inovação.
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5º Passo: Medir, iterar, repetir
Ao longo da execução, o progresso deve ser
avaliado de maneira consistente e a
abordagem ajustada, para garantir que os
resultados possam ser contínuos e
reforçadores. A beleza da abordagem de
sprints de cultura reside no feedback
imediato e na iteração rápida para
permanecer no alvo. No entanto, esse
benefício só pode ser alcançado mantendo o
pulso no engajamento e estabelecendo uma
abordagem para o auto monitoramento e a
correção de curso. Crítico para a abordagem
ágil é estabelecer e definir métricas,
cronogramas e mecanismos de feedback
para permitir que as equipes “falhem
rapidamente” e sigam em frente.
Medir: Como saber se deu errado?
• Use verificações de pulso de

cultura rápidas e regulares. Dessa
forma, você estará
constantemente ciente se seu
sprint é bem-sucedido ou precisa
ser recalibrado
• Projete mecanismos para

comunicação próxima entre as
equipes
Iterar: Como corrigir o curso?
• Mantenha-se atualizado – avalie

regularmente sua lista de
intervenções de ativação de
cultura e garanta que está
atualizado com base nas lições
aprendidas e nas prioridades
atuais
• Alavanque equipes

multifuncionais para reunir novas
perspectivas
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• Falhe rápido – não se apegue; fique

confortável com a mudança
Repita: Como aproveitar os sucessos
anteriores?


Revise suas ideias da sprint de
mudança de cultura; identifique
a próxima rodada de prioridades



Replique a avaliação do
CulturePath® (na íntegra ou
parcial)



Reavalie após grandes eventos
da empresa (fusões e aquisições,
reestruturação etc.) ou em
intervalos periódicos



Continue a alavancar a narrativa
ao longo da mudança. Construa
com base nos sucessos
anteriores, compartilhando o
que correu bem em fóruns
estratégicos e incentivando os
empregadores a continuarem
compartilhando suas próprias
histórias

A cultura da sua organização é um ativo e
um investimento – o ingrediente-chave na
criação de uma experiência Simply
Irresistible® para sua força de trabalho e
uma ferramenta crítica para realizar sua
estratégia de negócios. É algo que você
pode moldar e gerenciar ativamente. Com
liderança comprometida, uma visão clara
dos influenciadores que realmente fazem
o trabalho acontecer em sua organização
e um plano ágil de sprint para controlar as
alavancas que impulsionam a ação e o
desempenho, você pode ativar a cultura e
gerar dividendos para os seus negócios.
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IMPORTANTE
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caixa alta [INSERIR NOME DO PROJETO] e alterar a cor de todo o
texto para preto.
Se não estiver utilizando o template para uma prestação de
serviço, o parágrafo deve ser EXCLUÍDO.
Antes de finalizar seu material, certifique-se de que está
utilizando o disclaimer correto e confira o ano do copyright.
Para mais informações sobre o disclaimer obrigatório e
download de templates, acesse a intranet.
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