


O inventor e futurista Ray Kurzweil 

prevê que os próximos 100 anos

trarão tanto progresso tecnológico

quanto os últimos 20 mil. A 

humanidade está experimentando

hoje uma taxa de mudanças sem

precedentes





"Em uma empresa típica, apenas 2% 

da força de trabalho atual está

preparada para o que os negócios

digitais estão começando a existir. A 

demanda por novas habilidades em

áreas como desenho da experiência

do usuário, ciência de dados, machine 

learning, robótica e inteligência

artificial vai crescer muito mais

depressa do que você e sua empresa

serão capazes de atender"



A escola tradicional, seu
conteúdo, métodos e processos
de oportunidades de 
aprendizado têm pouca chance 
de sucesso no necessário
redesenho das competências e 
habilidades que já estão em
demanda em mercados de 
trabalho habilitados por 
plataformas digitais

Silvio Meira 
Tecnólogo brasileiro
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Adoção de novas tecnologias

O contexto atual acelerou três tipos 

de transformação em todos os 

Negócios:

1

2

3

Desenvolvimento de novos 

modelos de negócio

Implementação de novas formas de 

trabalhar





Eu vivia naquele mundo 
aconchegante de marcas antigas 

e volumes grandes em que nada 
mudava muito e você podia só 
focar em ser mais eficiente e 

tudo ficava bem.

De repente, nós estamos sendo 

disrupted de todas as formas.

Jorge Paulo Lemann



AB Inbev





Uma cultura forte pode tornar difícil

internalizar a mudança



“Demos demais ênfase a treinar trainees e pouco em atrair gente boa de fora. 

A empresa ficou um grupo de gente igual pouco adepta para novidades.”

Jorge Paulo Lemann





De “ter um sonho 
grande” para “unir as 

pessoas por um mundo 
melhor” 



Mariana Holanda, diretora de Saúde Mental da Ambev

Fonte: Exame



ZX Ventures

ZX Ventures é um grupo global de inovação e 
growth da AB InBev, líder mundial do 
mercado cervejeiro e uma das 5 maiores
companhias de bens de consumo do mundo



“Cerveja gelada pra você onde estiver” 



Uma empresa de tecnologia para digitalizar o 
pequeno varejo, talvez o elo mais valioso da 
cadeia de distribuição global da maior
fabricante de cervejas do mundo.



A Ambev criou um banco, o 

Donus, que já tem 230 mil 

contas digitais. Parece pouco, 

mas o objetivo da Ambev é ser 

o banco oficial dos seus 800 mil 

bares e restaurantes parceiros.  





Digitalização Transformação Digitalx





A pergunta a fazer é COMO - NÃO SE -
você deve mudar a sua Cultura a fim 

de criar, impulsionar e sustentar 
a Estratégia.

Charlene Li
Mindset da Disrupção



"A Cultura come a Estratégia 

no café da manhã"

PETER DRUCKER



A Cultura toma café da 

manhã, almoça e janta todos

os dias com a Estratégia”

José Salibi Neto



"Embora a maioria dos profissionais reconheça que a 

transformação é um imperativo, um número bem menor 

entende a conexão essencial que existe entre a transformação 

da empresa e a mudança de Cultura"



"A Cultura errada destrói até mesmo as 

melhores estratégias."



A Cultura de uma empresa 
é criada devagar, ao longo 

do tempo, pelas pessoas 

e pelos eventos.
Jeff Bezos



Para o bem ou para o mal, é 
algo estável, duradouro e 

difícil de mudar.

Jeff Bezos



Se, por um lado, o principal vetor 
da transformação é a tecnologia, 

por outro a essência das 
mudanças está nas pessoas.



“O maior obstáculo que a 
maioria das empresas 

enfrenta é que sua cultura 
corporativa não combina 

com o modo como as 
pessoas precisam 

trabalhar na nova 
economia.”



"A Cultura é a grande vantagem competitiva da era digital. É

ela que vai permitir que a empresa se reinvente todos os

dias, crie novos produtos e melhore a experiência do 

consumidor."



É a Cultura que alavanca todo o 

processo de “metamorfose” 
dos modelos de gestão e 
desenvolvimento.



Pesquisa com 
1.300 executivos 
de 230 empresas



Em 89% das empresas, 

a cultura prevalecente é a 

Cultura de Resultados.



Desvendando o 
Significado de 
Cultura e suas 

Nuances



“O jeito que a 
organização faz as 
coisas acontecerem.”

“Como as pessoas 
agem quando o CEO 
não está na sala.”

“O sistema de ações, 
valores e crenças em 
comum que se 
desenvolve em uma 
organização e ajuda a 
orientar seus membros.”

O Significado de Cultura



= Coesão

= Alinhamento

= Estabilidade

= Comportamento

Cultura



Edgar 
Schein



ARTEFATOS

VALORES e NORMAS

CRENÇAS e 
PRESSUPOSTOS BÁSICOS





“Suas atitudes falam tão alto que não

consigo ouvir o que você diz”

Ralph Waldo Emerson



Os building blocks da amazon 



BB1 
Obsessão pelo 

cliente

BB2
Pool de talentos que 

superam 
continuamente seus 

limites

BB3
Sistemas de métricas 

e dados movidos 
por I.A.

BB4
Máquina de

Inovação

BB5
Processo 

decisório rápido e 
com qualidade

BB6
Cultura 
Day 1

The Amazon Management System



OBSESSÃO 
PELO CLIENTE

BUILDING BLOCK 1







POOL DE TALENTOS
BUILDING BLOCK 2



▪ Contratação cuidadosamente definida

▪ Meticulosamente documentada

▪ Candidato rigorosamente escolhido

Bar Raiser



UMA REVOLUCIONÁRIA 

MÁQUINA DE 
INVENÇÃO

BUILDING BLOCK 4



Crenças e 
Pressupostos 
Básicos Amazon



UMA CULTURA EM QUE 

TODO DIA É DIA 1

BUILDING BLOCK 6



Esforço, ardor, determinação, 
fazer tudo o que é melhor 

para os seus clientes

DAY ONE
Incapacidade de agir, começa a 
pensar mais em si mesmo do 

que em seus clientes, paralisia, 
irrelevância, declínio doloroso 

e em seguida, a morte

DAY TWO



Os 14 Princípios de Liderança da

1. Obsessão pelo cliente

2. Senso de propriedade

3. INVENTAR E SIMPLIFICAR 

4. Estar certo (quase sempre)

5. Contratar e desenvolver os 
melhores

6. Insistir nos mais altos padrões

7. Pensar grande

8. Disposição para agir

9. Frugalidade

10. APRENDER A SER CURIOSO

11. Conquistar confiança

12. Mergulhar fundo

13. Ter fibra – discordar e 
assumir compromissos

14. Apresentar resultados





2011
Fundação do Luiza Labs

por Frederico Trajano, 
com 5 pessoas na sala de 

massagem do escritório 
de São Paulo.



André Fatala Jesus Geek



Luiza Labs



Transformação

Cultural



Como uma empresa familiar, com 
seis décadas de historia, se 
converteu em uma das principais 
referências de digitalização da 
economia brasileira?

“Com um pouco de desespero 
mas, principalmente, com 
mudança da Cultura.”

Fred Trajano 
CEO Magalu



“Meu maior medo é perder
o jeito Luiza de ser” Luiza Helena Trajano





Entre 1996 e 2006 a Disney 
Animation estava uma bagunça.  

• Havia investido mais de US$ 1 
bilhão e perdido US$ 400 
milhões em novos filmes. 

• Não havia criado nenhum novo 
personagem em 10 anos. 





• Em 2006 a Disney 
compra a Pixar por 
US$ 6.4 bi



Muito mais 
do que a compra 
de uma empresa





VALOR DE MERCADO

2005 

2020

US$ 40 bi

US$ 275 bi



Quando Satya Nadella se tornou CEO da 

Microsoft em 2014: 

• Preço das ações estava estagnado

• Colaboradores estavam mais focados

em competir do que colaborar

• Desenvolvimento dos produtos

atrasados

• Empresa estava sem direção





Satya Nadella usou
uma única metafora
para mudar a cultura
da



“Gosto de pensar que o ‘C’ 
em CEO significa Cultura.

O CEO é o curador da 
cultura da organização.”



A Visão Original
Um computador em cada mesa e em cada lar



A Nova Visão

Empoderar cada pessoa e cada 
organização do planeta a realizar mais



VALOR DE MERCADO

2014

2021

US$ 315 bi

US$ 2 tri



Tipos de Cultura 

Organizacional



Conhecer o tipo de Cultura 
organizacional dominante 

é, essencialmente, o ponto 
inicial para qualquer iniciativa 

de transformação.



Tipos de Cultura

Acolhimento 
(Disney)

Propósito 
(Whole Foods)

Aprendizado 
(Tesla)

Prazer 
(Zappos)

Resultados 
(AB Inbev)

Autoridade 
(Huwaei)

Segurança 
(Lloyd’s of London)

Ordem (Securities & 
Exchange Commission – SEC )





Qual é o tipo de Cultura
mais alinhado com as 

demandas atuais?



It’s not the 
first mover;

it’s the first 
learner.





Eric Hoffer, escritor americano condecorado com 
a Medalha Presidencial da Liberdade nos EUA

“Em épocas de mudança, são 

aqueles que sabem aprender 
que herdarão o mundo.

Quem apenas sabe estará 
magnificamente preparado 

para viver em um mundo 
que não existe mais.”



Elementos de um Projeto de 
Transformação Cultural



Elementos de um Projeto de 
Transformação Cultural

cont.

▪ Comece pelo Porquê

▪ Defina os valores e comportamentos 
culturais almejados

▪ Envolva-se e ouça sugestões 

▪ Construa uma ponte para a Cultura 
almejada

▪ Reforce a Cultura desejada em todos os 
sistemas organizacionais

▪ Reconheça que a mudança de Cultura é 
uma longa maratona



Elementos de um Projeto de 
Transformação Cultural

cont.

▪ Entendimento claro da Cultura existente

▪ Tempo

▪ Sistema de reconhecimento

▪ Participação intensa do CEO / acionistas

▪ Adoção de novas práticas, rituais, 
processos e artefatos

▪ Comunicação eficiente

▪ Desconstrução de silos e feudos

▪ Mobilizar razão e emoção juntos
▪ Mensuração



Culture Fit

Adequação 

Culture Add

Expansão

Em que medida o candidato se encaixa em 
nossa cultura? 

O que o candidato trará para nossa cultura 
que seja novo e interessante? 

Quais são as habilidades necessárias nesta 
posição que são semelhantes às de quem já 
ocupa a mesma posição? 

Quais habilidades estão faltando na equipe 
atualmente que seria ótimo se tivéssemos? 

Até que ponto o candidato consegue se 
adaptar aos fluxos de trabalho existentes na 
empresa? 

Qual é a capacidade e a habilidade do 
candidato para aprender coisas novas? 



Elementos da Cultura Adaptativa que estão 

presentes em empresas que se transformaram com 

sucesso:

1) Centralidade do Cliente

2) Foco no Ecossistema

3) Vocação Analítica

4) Ambientes Colaborativos

5) Viés para Ação e Velocidade

6) Mentalidade de Aprendizagem e Experimentação

7) O Líder como Capacitador e Energizador






