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Um pouco de conceito e reflexão...



I mage credit |  pebblesrock

O mundo mudou



O mundo é mobile



O mundo é personalizado.



O mundo é colaborativo



Os comportamentos mudaram.

Seu concorrente pode ser qualquer um.

Se alguém pode fazer, todos deveriam.
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Empreendedor + Inovador





Case Zappos
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• Não existe a tradicional 
hierarquia, cargos e
gerentes;

• Foco na empatia com os 
clientes e na solução de 
seus problemas (contato 
pessoal e emocional);

• Buscam conhecer e 
“mimar” seus cliente;

• Possuem políticas que 
focam na satisfação de 
seus clientes

PwC
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A cultura da Zappos na prática
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Depois de um treinamento de 1 mês, os 
novos funcionários recebem uma 
oferta de 2 mil dólares para saírem da 
empresa. Aqueles que aceitam não se 
encaixam na cultura da Zappos

Focando no relacionamento de longo 
prazo, a empresa se compromete até 
mesmo a resolver questões que não 
estão relacionadas a ela: funcionário 
auxiliou um cliente a identificar uma 
pizzaria aberta próxima à sua casa às 
2 horas da manhã

PwC
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Mindset Empreendedor + Inovador

PwC’s Digital ServicesPwC
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As pessoas devem se sentir 
parte importante no 

atingimento dos objetivos da 
empresa, e não apenas 

“recursos”

Conheça as habilidades de 
cada um, onde elas são boas e 

suas paixões

Pensar nas pessoas de 
forma diferente

PwC
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Ter um time de 
trabalho colaborativo e 

coeso

Obter o máximo 
engajamento e sinergia

entre os times e as áreas

PwC
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Todo mundo faz tudo

Buscar uma solução para os 
problemas e não transferir a 

responsabilidade

PwC
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Criar um sandbox

Tenha um espaço para criar,  
testar e validar e as ideias

PwC
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PwC
Experience 
Center +
Sandbox

Um ambiente físico 
único baseado no 
processo de Design 
Thinking que permite 
as pessoas a inovar e 
alcançar altos níveis 
de produtividade.

PwC
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O usuário não são 
“eles”,

Somos nós!

Todos são usuários, não 
somente um grupo específico

PwC
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Os desafios de colocar em prática este 
mindset



O mindset Empreendedor, por si só, não 

impulsionará a mudança.

Uma mudança bem sucedida na empresa 

requer líderes comprometidos, recursos 

qualificados e adaptação e avaliação 

contínuas.

Vamos ser claros

Sim, estamos 

falando de 

Transformação 

Cultural



... são padrões autossustentados de comportamento, 
sensação, pensamento e crença - que determinam "como 

fazemos as coisas por aqui"
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Cultura Organizacional

PwC

"Sentir, pensar e 
acreditar" porque 

tanto o lado emocional 
quanto o racional são 

im portantes

"Comportamento" 

porque o que as pessoas 
sentem, pensam e 

acreditam é refletido - e 

m oldado por - seus 

comportamentos diários

"Padrões 
autossustentáveis" 

porque a cultura tem 
inércia - sem uma força 

realm ente forte e 

persistente, não mudará 

seu curso



Uma cultura distinta tem correlação positiva com a melhoria da 
execução e dos resultados empresariais

84%
dos líderes 

acreditam que 
cultura é fator 
crítico para o 

sucesso da sua 
organização

60%
acreditam que 
cultura é mais 

importante que a 
estratégia ou o 

modelo de 
operação

35%
acreditam que  a 

cultura da 
empresa é 

efetivamente 
gerenciada
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Quatro passos 

para impulsionar 
a transformação 

cultural

4. Acelerar
Todos

1.Avaliar
Organização e os 

Talentos

2. Avançar
Talentos existentes

3. Injetar
Nov o Talento

11Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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Avaliar
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1. Uma compreensão clara da transformação cultural informa 

muito a estratégia corporativa e competitiva. O poder de saber 

como cada indivíduo difere quando se trata de habilidades 

necessárias, mentalidades, comportamentos e relacionamentos 

permite personalizar a aprendizagem e medir o progresso.

12Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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Avançar
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2. Planos de Desenvolvimento personalizados são baseados no 

interesse e no comportamento declarados dos Talentos. 

A ênfase é no conteúdo tópico que é fresco, relevante e móvel.

15Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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Injetar
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3. A Transformação cultural requer olhar para a força de trabalho de 

forma diferente para competir pelo melhor talento e acelerar a 

inovação. Desenvolver as habilidades de seu time não é suficiente. 

A transformação da força de trabalho requer uma maneira 

diferente de trabalhar, um novo ambiente, um novo modelo de 

carreira, um novo objetivo e um caminho claro para aumentar a 

produtividade e acelerar a inovação.

20Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.

PwC Digital Services



Acelerar
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4. Nas palavras de Bruce Lee, “Conhecer não é suficiente, devemos 

aplicar. Boa vontade não é suficiente, temos que fazer.” Sem 

aplicação e prática, as habilidades digitais, os comportamentos, a 

mentalidade e os relacionamentos que adquirimos não serão 

testados e logo serão esquecidos ou abandonados. Acelere…

24Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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Talentos

Nov os modelos de A tração, 
Desen v olvimento e Retenção.

Cr iar a experiência. Processos/ Ferramentas

Cola boração é a  palavra chave, com o se 

u tilizar da tecnologia para mov er além das 
ten dências atuais e se concentrar no que 

im porta para o futuro da organização.

Ambiente

Desen v olver ambientes físicos e digitais, 

com o laboratórios, espaços de trabalho 
a lternativos e sandbox que irão estimular 

a  in ov ação, colaboração e criação.

MUDANÇA CULTURAL

21

Como permitir a mudança cultural nas organizações

Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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PROCESSOS/ 

FERRAMENTAS

AMBIENTE

TALENTOS

ACELERAR
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Uma plataforma de pessoas 

que promove a colaboração. 

Uma manifestação física do ecossistema que é 

composta de partes iguais: Espaço, Talento e 

Metodologia.

Ambiente como uma 
iniciativa estratégica. 

Este não é um investimento único, trata-se 

de fazer investimentos incrementais que 

aproveitem a evolução da equipe e dos 

avanços tecnológicos.

Simplifique e corte o 
desnecessário.

Grandes investimentos feitos no modismo e 

tecnologia inúteis rapidamente fracassam e 

não conseguem fornecer valor ao cliente e 

retornos a longo prazo.

Cria a história física do 
seu futuro. 

Não se concentre no hoje, comece com uma 

visão e propósito e conte uma história que 

ilustrará o futuro.

Construa para a equipe
do futuro.

Trabalhe em um espaço dinâmico e 

construído para sua equipe e organização 

futura.

Make Tomorrow em espaços 
para os times e não vitrines 

Pense em todas as garagens que geraram 

grandes empresas. Os espaços de trabalho são 

para os realizadores que abraçam criação.

Acelere a inovação criando um ambiente que promova a criatividade

ACELERAR



The
Payoff
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Vamos mudar o valor de cada empregado, mas, o mais importante 
é que estaremos criando uma cultura inteiramente nova, que é 

impulsionada pela inovação em todas as partes da organização e 
trabalhando em conjunto. É uma plataforma, não um produto ou 

serviço. 
É um Multiplicador de Valor empresarial.

Confidential information for the sole benefit and use of PwC’s client.
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O que o mundo espera de nós?

“.. para ficar à frente, você precisa se 
concentrar na sua capacidade de se 

adaptar continuamente ... Para os 

estudiosos, não se trata apenas de acumular 
conhecimento, mas sobre como aprender. 
Para o resto de nós, devemos lembrar que a 
complacência intelectual não é nosso amigo e 
que aprender - não apenas coisas novas, mas 
novas formas de pensar - é um 
empreendimento para a vida toda.”

Blair Sheppard
Global Leader, Strategy and

Leadership Development, PwC
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