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Um dos grandes desafios das empresas de sucesso é conhecer sua cultura organizacional, 
como norteadora do que deve ser mantido e também do que deve ser melhorado, incorporado, 
revisitado. Pois bem, por outro lado, muitos dirigentes de grandes empresas não querem ter 
contato com essas questões e os motivos são diversos: 
 
* "em time que está ganhando não se mexe"; 
* "nosso diferencial sempre foi as pessoas. Por isso, nossos colaboradores têm tantos anos de 
casa (como se as pessoas vivessem para sempre)"; 
* "nossas pesquisas de clima são sempre tão favoráveis. O que poderia aparecer de diferente 
no mapeamento de cultura organizacional?". 
 
Diferentemente (mas, não contrariamente) da pesquisa de clima, que fotografa o momento 
atual da empresa, o mapeamento de cultura vai mais além. Ele nos traz aquilo que está no 
DNA da organização, aspectos tão sutis que fazem aquela empresa única, que nos faz muitas 
vezes identificar de longe que "Fulano trabalha na empresa X. Ele tem a cara da empresa!". É 
muito importante fazermos esses raios-X das organizações, para garantir tanto a perenidade 
do que deu certo até agora, mas também, para que ela inove constantemente sem ferir seus 
valores e sua missão. 
 
Vemos inúmeros casos em que, nas substituições de liderança ou mesmo por persuasão de 
consultores e gurus em gestão, as empresas cindem o que estava sendo realizado e passam a 
incorporar modelos totalmente diferentes daquilo que está impresso no seu "mapa genético". 
Não é raro vermos empresas que cresceram rapidamente nos últimos 10 anos e hoje possuem 
o seguinte cenário: 
 
* líderes prestes a se aposentarem e liderados trainees que ainda não possuem bagagem 
profissional e maturidade suficientes para assumirem posições de comando; 
* empresas altamente agressivas em função do mercado em que atuam, buscando implantar 
programas de qualidade de vida como: Ginástica Laboral 10 - duas vezes por semana e fora do 
horário de expediente... "Para não atrapalhar a produtividade!"; 
* cultura organizacional paternalista e introdução de modelos meritocráticos comprados em 
boutiques de RH, empacotados para presente; 
* atração de talentos altamente capacitados, high potential, muito ambiciosos, que 
estruturaram suas carreiras na cartilha da Você S.A., para serem liderados pela turma que 
ainda não incorporou o modelo de gestão baseado em competências e não mais na fidelidade 
canina e no tempo de casa. 
 
A grande contribuição que nós de RH podemos dar a todos os paradoxos acima é 
primeiramente compreender quem nossas empresas são, em que momento elas estão e 
participarmos do onde pretendem chegar, para só depois construirmos o como chegar lá, de 
maneira consciente e paulatina, garantindo uma transição sem atropelos e sem desmotivação. 
 
É crucial termos foco nas "pratas da casa", que são fundamentais para a gestão da cultura 
organizacional, consolidação das competências essenciais da empresa e principalmente para a 
gestão do conhecimento tácito - aquele que não está escrito em normas ou manuais, mas sim 
no "jeitão" de fazer. É fundamental também cuidarmos com muita atenção dos novos talentos, 
que garantirão a perenidade da empresa e a realização da visão e missão definidas pelos 
antecessores, agregando valor e inovação constantes. 
 
Mas atenção: esses high flyers chegam com a carga máxima, querendo colocar em prática 
todo seu potencial... e a falta de pista para decolar pode ser fatal (principalmente para a 
empresa)! 
 
Nosso grande desafio, portanto, é garantir que essas duas culturas conversem a ponto de 
tornar a transição estruturada, integrada, consistente e principalmente coerente. Esse sim é o 
RH estratégico! 
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