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Introdução 

Bem-vindo ao seu relatório com os Perfis de Cultura Organizacional! Leia esta introdução, pois ajudará 

você a entender e trabalhar com seus resultados. A cultura influencia o desempenho organizacional, a 

inovação, a agilidade, o engajamento e a competitividade. Pesquisas mostram que uma cultura tóxica 

diminui a produtividade em 40%, enquanto uma cultura eficaz aumenta a produtividade em 20%, e uma 

cultura positiva em 30-40%. Seus Perfis de Cultura Organizacional OCAI são um primeiro passo excelente 

para desenvolver sua cultura organizacional. 

O Instrumento de Avaliação da Cultura Organizacional (OCAI, © Kim Cameron) é uma ferramenta 

validada para avaliar a cultura organizacional, desenvolvida por Robert Quinn e Kim Cameron na 

Universidade de Michigan. Baseia-se no Quadro de Valores Concorrentes: um dos quadros mais úteis 

nos negócios e utilizado por mais de 10.000 empresas nos últimos 30 anos. 

O OCAI é uma avaliação de cultura bem pesquisada e validada, mas também compacta com seis 

aspectos que representam de forma confiável a cultura de uma organização. 
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O Quadro de Valores Concorrentes 

O Quadro de valores concorrentes ou Competing Values Framework - CVF foi desenvolvido pelos 

Professores da Universidade de Michigan, nos EUA, Robert E. Quinn e John Rohrbaugh, tendo adquirido 

popularidade a partir do artigo “A competing values organizational effectiveness”, publicado na revista 

Public Productivity Review, No. 2, pp 122-140, de 1981.  O modelo evoluiu ao longo do tempo e é hoje 

apresentado, de forma mais condensada, no livro “Diagnosing and Changing Organizational Culture: 

Based on the Competing Values Framework”, de Kim S. Cameron e Robert E. Quinn. Ele avalia as 

empresas nas dimensões interna-externa, e flexibilidade-estabilidade. 

Uma organização pode ter uma orientação interna; focando internamente no desenvolvimento, 

colaboração, integração de atividades, coordenação. O oposto é uma orientação externa; olhando para 

o mercado, o que é possível fazer com tecnologia de ponta, o que os concorrentes estão fazendo, o que 

os clientes querem, e isso pode resultar em diversificar as atividades. 

Tanto a atenção interna quanto externa são necessárias para ter sucesso a longo prazo –  mas 

dependendo de seu ambiente, uma organização terá uma orientação dominante. Um mercado ativo e 

volátil exige uma orientação externa, enquanto um ambiente estável permite o foco interno. 

A segunda dimensão é o foco em estabilidade ou flexibilidade — organizações que preferem estruturas 

estáveis focam em estruturas, planejamento, orçamentos e confiabilidade. Organizações que valorizam 

a flexibilidade, se esforçam para se adaptar rapidamente às mudanças de circunstâncias –  focando mais 

em pessoas e atividades do que em estrutura, procedimentos e planos. 

Observe a natureza "concorrente" dos valores: as organizações se concentram no interior ou no exterior 

- mas não podem fazer as duas ao mesmo tempo. O mesmo vale para estabilidade e flexibilidade. Uma 

vez que as organizações podem gastar seu dinheiro, atenção e tempo apenas uma vez, elas tendem a 

enfatizar um valor sobre o outro. 

No entanto, Quinn e Cameron descobriram que as organizações mais eficazes usam todos os quatro 

conjuntos de valor quando necessário e podem mostrar um comportamento contraditório. A maioria 

das organizações, no entanto, tem um repertório focado de valores e comportamentos e um tipo de 

cultura dominante. 

Qual é o melhor tipo de cultura para sua organização? Um tipo de cultura funciona melhor no domínio 

de atividades que se alinha com seus valores. No setor de saúde, por exemplo, muitas vezes vemos a 

cultura de Colaboração ou Clã. No entanto: não há uma cultura organizacional definitiva "melhor" 

prescrita pelo Quadro de Valores Concorrentes. Este modelo é descritivo, não normativo! 

Em uma situação ou mercado específico, um tipo de cultura pode se encaixar melhor do que outro, e 

isso cabe à organização decidir. "Em qual cultura performaríamos no nosso melhor – tendo em vista 

nossos clientes, nossos funcionários, nossos desafios, nossos recursos?" Esta é uma pergunta 

importante a ser respondida quando você trabalhar com o seu Perfil OCAI. (Leia mais abaixo). 
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Tipos de Cultura 

As duas dimensões de "valores concorrentes" combinadas criam quatro tipos de cultura: a Cultura de 

Criação, dinâmica e empreendedora; a Cultura de Colaboração orientada para as pessoas, amigável; a 

Cultura de Controle orientada a processos e estruturas; e a Cultura de Competição, orientada a 

resultados e competitiva. Elas também são conhecidas como Adhocracia, Clã, Hierarquia e Mercado 

(Cameron & Quinn). 

A Cultura de Criação / Adhocracia 

Um lugar dinâmico, empreendedor e criativo para trabalhar. Os líderes são considerados inovadores e 

tomadores de risco, assim como os funcionários. Eles compartilham o compromisso com a 

experimentação e a inovação. Ressalta-se o diferente. O objetivo a longo prazo é crescer e criar novos 

recursos. A disponibilidade de novos produtos ou serviços é vista como um sucesso. A organização 

valoriza a iniciativa individual e a liberdade. Ela incentiva: 

• Fazer coisas novas: criar, inovar, vislumbrar o futuro 

• Mudança Transformacional 

• Lidar com descontinuidade, mudança e risco 

• Liberdade de pensamento e ação, quebra de regras 

• Experimentação pensativa, aprender com erros, falhar rápido 

• Papéis como empreendedores e visionários 

• Visionários inclinados ao risco, sem medo da incerteza 

 

Exemplos típicos são encontrados em setores como start-ups, indústrias orientadas a tecnologia 

(comunicações, sustentabilidade) e serviços como Airbnb, Uber. 

Tipo líder: inovador, empreendedor, visionário. 

Drivers de Valor: saídas inovadoras, transformação, agilidade. 

Teoria para a Eficácia: a inovação, a visão e os novos recursos produzem eficácia. 

Estratégias de Qualidade: surpreender e encantar, criar novos padrões, antecipar necessidades, 

melhoria contínua, encontrar soluções criativas, "falhar rapidamente". 

 

A Cultura De Colaboração /Clã 

Este ambiente de trabalho é amigável. As pessoas têm muito em comum, e parece uma grande família. 

Os líderes são vistos como mentores ou talvez até figuras paternas. A organização valoriza a lealdade e a 

tradição. Há um grande envolvimento. Eles enfatizam o desenvolvimento de recursos humanos a longo 
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prazo. O sucesso é definido no âmbito de atender às necessidades dos clientes e cuidar das pessoas. A 

organização promove trabalho em equipe, participação e consenso. Ela incentiva: 

• Fazer as coisas juntos: construir equipes, as pessoas importam 

• Mudança a longo prazo 

• Comprometimento, empoderamento, coesão, engajamento 

• Desenvolvimento humano 

• Sabedoria coletiva, parcerias duradouras e relacionamentos 

• Papéis como um mentor e um treinador 

• Desconfiar do conflito 

 

Exemplos típicos em setores como saúde, educação, algumas agências governamentais, sem fins 

lucrativos. 

Tipo líder: facilitador, mentor, construtor de equipes. 

Drivers de Valor: comprometimento, comunicação, desenvolvimento. 

Teoria da Efetividade: desenvolvimento humano e participação de todos produzem eficácia. 

Estratégias de Qualidade: capacitação, formação de equipes, envolvimento dos colaboradores, 

desenvolvimento de Recursos Humanos, comunicação aberta. 

 

A Cultura de Controle / Hierarquia 

Este é um local de trabalho formalizado e estruturado. Procedimentos direcionam o que as pessoas 

fazem. Os líderes se orgulham da coordenação e organização baseadas em eficiência. Manter a 

organização funcionando sem problemas é crucial. Regras e políticas formais mantêm a organização 

unida. As metas de longo prazo são estabilidade e resultados, emparelhados com a execução eficiente e 

suave das tarefas. Entrega confiável, planejamento contínuo e baixo custo definem o sucesso. A gestão 

de pessoas tem que garantir trabalho e previsibilidade. Ela incentiva: 

• Fazer as coisas direito: eliminar erros 

• Mudança incremental 

• Atenção aos detalhes, decisões cuidadosas, análise precisa 

• Aumentar a consistência e a confiabilidade, especialistas bem informados 

• Melhores processos e eficiência, rotinas 

• Funções como organizadores e administradores 

• Solucionadores de problemas conservadores, cautelosos e lógicos 
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Exemplos típicos em setores como medicina, energia nuclear, militar, governo, bancos e seguros, 

transporte. 

Tipo líder: coordenador, monitor, organizador. 

Drivers de Valor: eficiência, pontualidade, consistência e uniformidade. 

Teoria da Eficácia: controle e eficiência com processos adequados produzem eficácia. 

Estratégias de Qualidade: detecção de erros, medição, controle de processos, resolução sistemática de 

problemas, ferramentas de qualidade. 

 

A Cultura de Competição / Mercado 

Este é um local de trabalho baseado em resultados, que enfatiza metas, prazos e fazer as coisas. As 

pessoas são competitivas e focadas em metas. Líderes são impulsionadores, realizadores e competitivos. 

Eles podem ser duros e ter altas expectativas. A ênfase na vitória mantém a organização unida. 

Reputação e sucesso é o que realmente importa. O foco a longo prazo está nas atividades dos rivais e no 

alcance de metas. Domínio de mercado, alcançar seus objetivos e grandes resultados são as definições 

de sucesso. Preços competitivos e liderança de mercado são importantes. O estilo organizacional é 

baseado na concorrência. Ela incentiva: 

• Fazer as coisas rápido: competir, se mover rápido, jogar para ganhar 

• Mudança Rápida 

• Satisfação do cliente, concorrentes de ataque, valor dos acionistas 

• Velocidade: resultado-certo-agora, fazer as coisas, alcançar metas 

• Adquirir outras empresas, terceirizar processos selecionados, 

• Entregar resultados, tomar decisões rápidas, resolver problemas 

• Os líderes são duros, exigentes, competitivos 

 

Exemplos típicos em setores como consultoria, contabilidade, vendas e marketing, serviços, manufatura. 

Tipo líder: impulsionador, realizador, competitivo. 

Drivers de Valor: Market share, atingir as metas, rentabilidade. 

Teoria da Eficácia: concorrência agressiva e foco do cliente produzem eficácia. 

Estratégias de Qualidade: medir as preferências dos clientes, melhorar a produtividade, criar parcerias 

externas, aumentar a competitividade, envolver clientes e fornecedores. 
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O OCAI fornece um perfil validado, visual e quantitativo da cultura atual e da desejada. Antes de olhar 

para o seu perfil de cultura específico, vamos ver o que você pode fazer com ele. Seu perfil de cultura 

OCAI mostra: 

    A cultura atual dominante 

    A discrepância entre a presente (área fúcsia) e a cultura desejada (azul) 

    A força da cultura atual 

    A força da cultura desejada 

    A prontidão para mudança e o desejo: em qual direção? 

    A atual "dor" das pessoas e o "ganho" com a mudança desejada 

Este relatório também mostra a congruência dos seis aspectos culturais. Eles estão alinhados ou não? Se 

os seis aspectos culturais enfatizarem valores diferentes, as pessoas podem estar confusas, frustradas e 

conflitos podem ocorrer. A incongruência cultural muitas vezes leva ao desejo de mudar, pois valores 

diferentes em diferentes áreas competem entre si. 

Um exemplo de incongruência: a Ênfase Estratégica está focada nos valores de Colaboração/Clã: 

orientados às pessoas; ao passo que os Critérios de Sucesso são baseados nos valores de 

Concorrência/Mercado: orientados a resultados. Em outras palavras: afirmamos que cuidamos das 

pessoas, mas as recompensamos por resultados. Isso pode levar a confusão, conflito, atraso, e assim por 

diante. 

Seu perfil OCAI é um mapa detalhado, mas a jornada para desenvolver a melhor cultura possível requer 

ação. Com base em nossa experiência de consultoria, se você quiser mudar ou melhorar a cultura, a 

melhor forma de atuar é traduzir o perfil cultural para os comportamentos cotidianos esperados em sua 

organização. Uma vez que você entenda os valores atuais, crenças e "a maneira como fazemos as coisas 

por aqui" você descobrirá o que precisa mudar para se mover em direção ao futuro desejado. 

Nesse processo, conselhos genéricos não são úteis. Como cada organização é diferente, é importante 

entender os detalhes típicos de sua cultura e personalizar seus esforços de mudança. 
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Resultados do Perfil da Cultura OCAI 

Abaixo você vê um perfil da CompanyX (438 participantes). O perfil cultural é uma mistura dos quatro 

Tipos de Cultura no Quadro de Valores Concorrentes. As linhas vermelhas representam a cultura atual e 

as linhas verdes representam a cultura desejada. A partir disso podemos deduzir o seguinte: 

  

 

 

ATUAL 
Pontos  DESEJADA Pontos 

Cultura de Criação / Adhocracia 15.52  Cultura de Criação / Adhocracia 21.40 

Cultura De Colaboração /Clã 26.01  Cultura De Colaboração /Clã 36.53 

Cultura de Controle / Hierarquia 26.98  Cultura de Controle / Hierarquia 21.73 

Cultura de Competição / Mercado 31.49  Cultura de Competição / Mercado 20.33 

TOTAL (=100) 100   TOTAL (=100) 100 
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A cultura dominante 

A força de sua cultura é determinada pelo número de pontos concedidos a um determinado tipo de 

cultura. Quanto maior a pontuação, mais dominante o tipo de cultura. Pesquisas têm demonstrado que 

culturas fortes correspondem à homogeneidade dos esforços, um claro senso de direção, um ambiente 

e serviços inequívocos. 

A medida em que uma empresa precisa de uma cultura forte e homogênea (em vez de uma mistura 

variada de tipos de cultura) muitas vezes depende do meio ambiente: quão flexível a organização deve 

ser para responder efetivamente? Em geral, se um tipo de cultura é muito dominante, mudanças podem 

exigir mais esforços. 

Neste caso, vemos o seguinte: 

A cultura dominante é o tipo que mais pontuou, neste caso a Cultura de Mercado (31,49 pontos): 

orientada a resultados, produção, metas e concorrência. Seguido pela Cultura Hierárquica (26,98 

pontos): estrutura, procedimentos, eficiência e previsibilidade. Em terceiro lugar está a cultura do clã 

(26,01 pontos): um lugar muito agradável para trabalhar onde as pessoas compartilham muito de si 

mesmas, com alto comprometimento. A Cultura de Adhocracia também está presente (15,52 pontos): 

um lugar dinâmico, empreendedor e criativo para trabalhar. 

Conclusão: aparentemente há uma mistura de culturas onde uma ênfase maior é colocada em 

resultados e rentabilidade. 

Discrepância entre cultura atual e desejada 

Veja a diferença entre a cultura atual e a desejada. Vermelho representa a cultura atual, o azul 

representa a cultura desejada. Os entrevistados dividem 100 pontos em quatro tipos de cultura, 

portanto, se alocarem menos pontos para um tipo, outro tipo de cultura deve ganhar mais pontos. As 

mudanças dos tipos de cultura atuais para os preferidos tendem a ser menos extremas com essa forma 

de pontuação do que com uma escala likert de 1 para 5. 

Dado esse efeito moderador, as diferenças de mais de 10 pontos são especialmente relevantes e são um 

convite para tomar medidas rápidas. Também é importante olhar para mudanças menores, pois elas 

também podem ser significativas. 

Neste caso vemos: 

A maior diferença desejada pode ser observada na Cultura de Mercado, com uma redução de 11,16 

pontos: o foco nos resultados e na concorrência poderia ser significativamente menor. Posteriormente, 

a cultura do clã, com um aumento de 10,52 pontos, o que indica que esta poderia ser 

consideravelmente mais focada nas pessoas. A Cultura de Adhocracia  cresce com 5,88 pontos e a 

Cultura Hierárquica diminui com 5,25 pontos. 
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A cultura dominante na situação desejada torna-se a Cultura de Clã, seguida pela Cultura Hierárquica, 

Cultura de Adhocracia  e Cultura de Mercado. 

Cameron & Quinn mantêm o princípio de que a ação urgente é necessária se a diferença for superior a 

10 pontos: isso é válido para a Cultura de Mercado (-11,16 pontos) e a cultura do clã (+10,52 pontos). 
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Características Dominantes 

 

1. Características dominantes  
Atual Desejada 

Cultura de Criação / Adhocracia 27.15 33.7 

Cultura De Colaboração /Clã 15.07 24.16 

Cultura de Controle / Hierarquia 31.32 23.96 

Cultura de Competição / Mercado 26.46 18.18 

Total 100 100 

 

 Para este aspecto, a Cultura de Mercado é a mais alta: 31,32 pontos. As características dominantes são 

foco nos resultados, com uma grande preocupação de atingir a meta. Os demais tipos de cultura, 

respectivamente, pontuaram da seguinte forma: Cultura de Clã (27,15 pontos), Cultura Hierárquica 

(26,46 pontos) e Cultura de Adhocracia (15,07 pontos). 

A diferença entre a situação atual e a desejada não ultrapassa 10 pontos em nenhum dos tipos de 

cultura. Não há necessidade óbvia de introduzir uma nova mistura de tipos de cultura. 

A Cultura de Adhocracia, a Cultura Hierárquica, a Cultura de Mercado e a Cultura de Clã requerem maior 

atenção com um aumento de 9,09 pontos, uma redução de 8,28 pontos, queda de 7,36 pontos e 

aumento de 6,55 pontos, respectivamente. 
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Liderança Organizacional 

 

2. Liderança Organizacional 
Atual Desejada 

Cultura de Criação / Adhocracia 24.62 35.27 

Cultura De Colaboração /Clã 17.25 22.23 

Cultura de Controle / Hierarquia 32.72 17.09 

Cultura de Competição / Mercado 25.4 25.41 

Total 100 100 

 

Como os funcionários percebem os líderes ou o responsável da organização, como eles se comportam?  

Os líderes são considerados motivados, produtores e competitivos (Cultura de Mercado: 32,73 pontos). 

E têm mais qualidades: coordenadores, monitores, organizadores (Cultura Hierárquica: 25,40 pontos). 

Eles também são considerados mentores e amigos (Cultura de Clã: 24,62 pontos).  

Os líderes são considerados menos inovadores e tomadores de risco (Cultura de Adhocracia: 17,25 

pontos).  

Tanto na Cultura de Mercado quanto na Cultura de Clã, a diferença de pontos entre a situação atual e a 

desejada é maior do que, ou igual a, 10 (-15,64 e +10,65 pontos, respectivamente). A Cultura de 

Adhocracia aumenta em 4,98 pontos. Cultura Hierárquica aumenta em 0,01 ponto. 
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Gestão de funcionários 

 

3. Gestão de funcionários 
Atual Desejada 

Cultura de Criação / Adhocracia 31.86 38.01 

Cultura De Colaboração /Clã 15.23 22.03 

Cultura de Controle / Hierarquia 31.08 17.38 

Cultura de Competição / Mercado 21.83 22.58 

Total 100 100 

 

Trabalho em equipe, consenso e participação são importantes: no quesito gestão dos funcionários em 

primeiro lugar está a Cultura de Clã com 31,86 pontos. 

Em segundo lugar, vemos a Cultura de Mercado (31,08 pontos): competitividade, altas demandas e 

conquistas. Segurança no emprego, conformidade, previsibilidade e estabilidade nas relações marcam 

21,83 pontos (Cultura Hierárquica). A tomada de risco individual, a inovação, a liberdade e a 

singularidade são menos prevalentes, a Cultura de Adhocracia marcou 15,23 pontos.  

Ponto de destaque: a Cultura de Mercado deve diminuir consideravelmente, como indicado pela 

situação cultural desejada. A Cultura de Mercado marcaria 17,38 pontos. Com uma redução de 13,70 

pontos em relação à cultura atual, este é definitivamente um ponto interessante. A Cultura de 

Adhocracia aumenta 6,80 pontos, o que requer atenção bem como a Cultura de Clã, que aumenta 6,15 

pontos. A Cultura Hierárquica aumenta 0,75 pontos.  
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Coesão Organizacional  

 

4. Coesão Organizacional  
Atual Desejada 

Cultura de Criação / Adhocracia 27.15 33.7 

Cultura De Colaboração /Clã 15.07 24.16 

Cultura de Controle / Hierarquia 31.32 23.96 

Cultura de Competição / Mercado 26.46 18.18 

Total 100 100 

 

O valor que mantém a organização unida é a ênfase na conquista e realização de metas. Agressividade e 

vitória são temas comuns (Cultura de Mercado: 33,05 pontos). 

Em seguida, vemos regras e políticas formais. Manter uma organização de bom funcionamento é 

importante: a Cultura Hierárquica marca 27,03 pontos. 

Em terceiro lugar, vemos lealdade e confiança mútua. O compromisso com essa organização é alto 

(Cultura de Clã: 24,95 pontos). 

Finalmente vemos o compromisso com a inovação e o desenvolvimento. Destaca-se estar na vanguarda: 

a Cultura de Adhocracia marca 14,97 pontos. 

Tanto na Cultura de Clã quanto na Cultura de Mercado, a diferença de pontos entre a situação atual e a 

desejada é maior do que, ou igual a, 10 (+14,48 e -11,00 pontos, respectivamente). A Cultura 

Hierárquica diminui 9,16 pontos, isso também requer atenção. 

A Cultura de Adhocracia  aumenta 5,69 pontos, isso também requer atenção.  
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Ênfase Estratégica 

 

5. Ênfase estratégica 
Atual Desejada 

Cultura de Criação / Adhocracia 27.15 33.7 

Cultura De Colaboração /Clã 15.07 24.16 

Cultura de Controle / Hierarquia 31.32 23.96 

Cultura de Competição / Mercado 26.46 18.18 

Total 100 100 

 

A organização enfatiza ações competitivas e conquistas. Alcançar metas e vencer no mercado são 

dominantes. São ênfases estratégicas de acordo com a Cultura de Mercado (32,47 pontos). 

Em segundo lugar, com 26,38 pontos, encontramos a Cultura Hierárquica. As ênfases estão na 

permanência e estabilidade. Eficiência, controle e operações suaves são importantes. 

Em terceiro vemos desenvolvimento humano. Persiste a alta confiança, a abertura e a participação de 

todos (Cultura de Clã: 22,58 pontos). Finalmente  vemos a aquisição de novos recursos e a criação de 

novos desafios. São valorizados tentar coisas novas e prospecção de oportunidades (Cultura de 

Adhocracia : 18,57 pontos). 

Tanto na Cultura de Clã quanto na Cultura de Mercado, a diferença de pontos entre a situação atual e a 

desejada é maior do que, ou igual a, 10 (+12,71 e -12,39 pontos, respectivamente). A Cultura 

Hierárquica diminui 3,85 pontos. A Cultura de Adhocracia  aumenta 3,54 pontos. 

 

  



Avaliação de Cultura Organizacional 

Página 16 De 23 

Critérios de Sucesso 

 

6. Critérios de Sucesso 
Atual Desejada 

Cultura de Criação / Adhocracia 27.15 33.7 

Cultura De Colaboração /Clã 15.07 24.16 

Cultura de Controle / Hierarquia 31.32 23.96 

Cultura de Competição / Mercado 26.46 18.18 

Total 100 100 

 

Finalmente, os Critérios de Sucesso. Quais são as definições de sucesso na organização e quais critérios 

são usados para determinar o sucesso da mesma? 

A organização define o sucesso com base na eficiência. Entrega confiável, processos tranquilos e 

produção de baixo custo são muito importantes (Cultura Hierárquica: 34,75 pontos). 

Além disso, o sucesso é determinado com base na conquista de mercado e na superação da 

concorrência. A liderança de mercado é fundamental (Cultura de Mercado: 28,28 pontos). 

Em seguida, a organização valoriza o desenvolvimento de recursos humanos, trabalho em equipe, 

comprometimento dos funcionários e preocupação com as pessoas (Cultura de Clã: 24,91 pontos). 

Finalmente, a organização é considerada bem sucedida com base em ter os produtos mais exclusivos ou 

mais novos. É líder de produto e inovadora (Cultura de Adhocracia : 12,06 pontos). 

Tanto na Cultura de Clã quanto na Cultura Hierárquica, a diferença de pontos entre a situação atual e a 

desejada é maior do que, ou igual a, 10 (+12,60 e -10,91 pontos, respectivamente). A Cultura de 

Mercado diminui  6,86 pontos, isso também requer atenção. 

A Cultura de Adhocracia  aumenta 5,17 pontos, isso também requer atenção. 
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Congruência Cultural 

A congruência nos seis aspectos da cultura significa que estratégia, estilo de liderança, sistema de 

recompensas, gestão de funcionários e características organizacionais são baseadas nos mesmos 

conjuntos de valores, e são semelhantes. 

Pesquisas mostram que organizações bem sucedidas muitas vezes têm uma cultura congruente. Eles 

experimentam menos conflitos e contradições. A incongruência cultural muitas vezes estimulará a 

conscientização sobre a necessidade de mudança. Incongruência leva tempo e debate; leva a diferenças 

de valores, pontos de vista, metas e estratégias. 

Em conclusão, depois de estudar de perto todos os seis aspectos, poderíamos concluir que a cultura de 

trabalho atual é bastante congruente com a desejada. Menos de 6 das 24 diferenças são maiores ou 

iguais a 5 em comparação com a cultura média. Na maioria dos aspectos a Cultura de Mercado é o tipo 

de cultura dominante. 
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Próximos passos: Workshop OCAI e o processo de Cultura 

Seu perfil OCAI é um mapa perspicaz, mas a jornada para desenvolver a melhor cultura possível requer 

ação.  

Abaixo está uma visão geral resumida de como você pode trabalhar com seus resultados OCAI. 

O que é crucial entender é que a mudança cultural não pode ser “top-down”. Você precisa engajar os 

funcionários, ajudá-los a ver por que a mudança é necessária, como eles podem contribuir e quais 

comportamentos, crenças, processos e outros, precisam mudar. 

Por isso, recomendamos traduzir o perfil cultural para comportamentos diários em sua organização. 

Uma vez que você entenda os valores atuais, crenças e "a maneira como fazemos as coisas por aqui" 

você descobrirá o que precisa mudar para se mover em direção ao futuro desejado. 

Nesse processo, conselhos genéricos não são suficientes. Como cada organização é diferente, é 

importante entender os detalhes típicos de sua cultura e personalizar seus esforços de mudança. O que 

funciona bem em uma organização pode não funcionar em outra empresa. É preciso uma abordagem 

personalizada para mudar a cultura. 

O Workshop OCAI foca em especificidades acionáveis; visando comportamentos cotidianos, 

intervenções típicas, mudanças específicas que funcionarão para esta organização ou equipe. 

Recomendamos a seguinte processo para mudança de cultura ou desenvolvimento da cultura: 

1. Aplicação do Instrumento de Avaliação da Cultura Organizacional 

2. Realização do Workshop OCAI ou Círculo de Mudança com base nos resultados 

3. Círculos/reuniões de mudança recorrentes para sustentar as mudanças 

4. E-learning na Academia de Cultura Positiva para apoiar seu processo de mudança de cultura 

Apesar de entendermos que “cada caso é um caso”, podemos oferecer algumas ideias gerais para 

melhorar os quatro tipos de cultura. Cabe a você decidir se e como personalizar e aplicar essas ideias. 
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Como estimular a Cultura de Criação/Adhocracia 

A Cultura de Adhocracia  é uma cultura empreendedora, inovadora, visionária e valoriza a 

aprendizagem, a mudança e a autonomia. 

    Aprimorar as funções de gestor para esse tipo de cultura. Inovador - cria mudanças e promove a 

adoção de coisas e processos novos. Corretor - autoridade poderosa mantendo relações com 

stakeholders externos e envolvendo recursos externos. Ofereça treinamento e/ou coaching aos líderes 

para melhorar essas competências. 

    Implementar equipes de brainstorm, equipes de projeto ou o "experimento de sexta-feira". Ofereça 

aos funcionários duas horas na sexta-feira para aprender – consultar colegas de trabalho, reflexão, 

experimentação. 

    Sem instruções detalhadas, mas diretrizes. Não diga aos funcionários como fazer seu trabalho ou 

atingir seus objetivos. Se você deixar isso de fora, as pessoas começam a procurar maneiras de fazê-lo 

funcionar. "Venda mais no próximo mês. Diga-me o que você fez e aprendeu depois.” 

    Convide um artista para a reunião do seu conselho ou peça às equipes para pintar a imagem do novo 

produto, o futuro, o outro departamento. Encontre o tesouro escondido e tenha novas ideias. 

    Desafie todas as suposições. Ter mecânicos conversando com enfermeiras - encontrar semelhanças e 

diferenças. Aprenda com eles. 

    Nomear um bobo da corte que pode entrar em qualquer escritório, e fazer piadas e dar feedback 

sem "punição". Isso poderia ser melhor um estranho com outra perspectiva dando feedback verdadeiro. 

    Ter gerentes trabalhando no chão de fábrica uma vez por mês para obter novas ideias a partir dessa 

experiência. Troque funções ou tarefas por um dia ou uma semana para oferecer essa experiência a 

todos. 

    Organize uma sessão onde as pessoas resolvam desafios com base nesse formato: um desafio por 

mesa. O dono do desafio fica à mesa, os outros visitam todas as mesas e passam 15 minutos 

contribuindo com sua criatividade para o titular da mesa que deve resolver o desafio. 

    Incentive o questionamento. Desafie todos os planos por padrão. Não é pessoal. Explique que este é 

um procedimento para ver se os planos suportarão o teste. 

    Incentive, mas também meça e recompense o aprendizado e a autonomia. Você tem que 

personalizar isso para sua organização – pode não ser fácil de medir. "O que você aprendeu com quem 

no mês passado?" Reconheça os erros como trampolim para aprender. Se você "reformular" os erros 

como aprendizado, as pessoas se sentirão encorajadas a compartilhar o que aprenderam. Quem comete 

mais erros pode ser o "empregado do mês". 
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    Liderança eficaz – as pessoas só podem aprender em um lugar seguro. Quando a cultura é muito 

competitiva, as pessoas não compartilham dúvidas ou erros. 

    Verifique os critérios de avaliação e desempenho. Os empregados são recompensados pelas coisas 

certas? Na Cultura de Adhocracia , seriam criatividade, crescimento, empreendedorismo e inovação. "O 

que você aprendeu?" 
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Como estimular a Cultura De Colaboração/Clã 

A Cultura de Clã é a cultura participativa e orientada para as pessoas que gosta de desenvolvimento de 

RH, treinamento, coaching de pessoas e colaboração. 

    Aprimorar as funções do gestor como facilitador e do mentor. Facilitador - facilitador de trabalho em 

equipe, solucionador de conflitos. Mentor - educar e treinar as pessoas com cuidado e compreensão. 

    Implementar equipes auto-organizadas que tomam decisões democráticas. Eles organizam suas 

atividades, seus horários e assim por diante. 

    Dar coaching, treinamento e educação. Mantenha sua força de trabalho atualizada. 

    Use feedback 360. Isso pode ser assustador, mas feito com respeito, as pessoas aprendem muito. 

    Lei sobre a pesquisa bianual e obrigatória dos empregados. Seus funcionários ainda estão satisfeitos 

com a WOrk? Faça pequenas mudanças. 

    Ajudar os gestores a elogiar e prestar atenção diária aos funcionários. As pessoas muitas vezes não 

se sentem reconhecidas no trabalho. "Ei pessoal, como vocês estão hoje?" pode ser suficiente. 

    Capacitar os funcionários de uma forma que lhes sirva. Desenvolva projetos em equipe 

multifuncional – pessoas de todos os lugares da organização trabalhando juntas. Criar uma universidade 

interna – a "academia da empresa". 

    Melhorar as relações entre comercial e produção porque ao lado da clássica lacuna entre gestores e 

funcionários, aqui está outro... As pessoas na fábrica têm uma perspectiva diferente das de marketing e 

vendas. Diferentes perspectivas não promovem a colaboração. Encontre maneiras de melhorar essas 

relações. Isso pode ser feito em treinamento, mas também em uma equipe de projeto ou almoçando 

juntos. 

    Verifique os critérios de avaliação e desempenho. Os empregados são recompensados pelas coisas 

certas? Na Cultura de Clã, isso seria participação, compromisso e desenvolvimento. 
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Como estimular a Cultura de Controle/Hierarquia 

A Cultura Hierárquica se preocupa com clareza, eficiência, uniformidade e controle. 

    Estimular os líderes a assumir os papéis do coordenador e do monitor. Coordenador- organizador da 

estrutura de trabalho, cronogramas e claros compromissos mútuos. Monitor - fica de olho no 

desempenho individual e organizacional. 

    Incentivar processos de redesign que reduzirão o tempo de entrega pela metade. Pense como lean 

six sigma com sua ênfase em logística, processos eficientes e redesenho de processos de negócios.  

    Concentre-se na detecção de erros e controle de qualidade. A execução de um projeto em torno 

desses temas chama a atenção para esses valores da Cultura Hierárquica. 

    Melhorar o fluxo de informações. Dê uma olhada em como as pessoas compartilham informações, 

por que demora tanto, onde estão os obstáculos e como resolvê-las? Confira os critérios: o que é 

"preciso saber", o que é "bom saber"? São realizadas reuniões para trocar informações, tomar decisões, 

se relacionar uns com os outros ou explorar tópicos? Quem está atendendo e por quê? As pessoas estão 

compartilhando o suficiente - ou não têm informações de outros departamentos que ajudariam? 

    Congelar alguns orçamentos e primeiro fazer um plano melhor para gastar esse dinheiro. A Cultura 

Hierárquica promove a eficiência. Veja o que as pessoas vêm com para manter seus orçamentos  – ou 

até mesmo encontrar economias. Isso pode aumentar a criatividade também. 

    Tornar os líderes das equipes responsáveis por seus próprios orçamentos para reforçar a organização 

e o monitoramento dos processos. 

    Verifique possíveis economias: "Onde podemos cortar custos?" 

    Verifique os critérios de avaliação e desempenho. Os empregados são recompensados pelas coisas 

certas? Na Cultura Hierárquica, seriam eficiência, confiabilidade, conformidade com regulamentos e 

procedimentos. 
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Como estimular a Cultura de Competição / Mercado 

A Cultura de Competição gosta de fazer as coisas. É muito orientada para resultados. Tem um forte foco 

no cliente e é competitiva. 

    Melhorar as funções de gerente. Produtor - preocupado com a produtividade e focado em 

resultados. Diretor - planeja e atribui metas, mantém as tarefas e metas consistentes e claras. 

    Inicie equipes de atendimento ao cliente e verifique suas necessidades, experiências e reúna 

feedbacks sinceros para melhorar. 

    Incentive Processos de redesign do ponto de vista do cliente. As organizações possuem divisões para 

marketing, vendas, finanças, RH, fábrica ou departamento de serviços. Mas o cliente não se importa e 

quer que seu produto seja entregue a tempo. Do ponto de vista deles, como é o seu serviço ou produto? 

    Pesquise seu mercado e todos os influenciadores; prospects, clientes, funcionários, fornecedores, 

concorrentes, novos contratados, stakeholders na sociedade. 

    Considere a criação de crowd-sourcing ou co-criação de serviços e produtos com seus clientes. 

    Dar treinamento aos funcionários sobre gestão de tempo. "Vamos chegar a tempo para reuniões; 

vamos cumprir nossos prazos; vamos alcançar nossas metas dentro do orçamento e dentro do tempo." 

Recompense de acordo com as metas.  

    Departamentos podem ter seus orçamentos anuais aprovado se entregarem um plano de negócios 

adequado – outra forma de incentivar uma maneira de focar no mercado. 

    Verifique os critérios de avaliação e desempenho. Os empregados são recompensados pelas coisas 

certas? Na Cultura de Mercado, estes estariam cumprindo metas de produção/vendas, alcançando 

certos resultados, salvaguardando a participação de mercado e a vantagem competitiva. 

 

 


