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SOBRE A
PESQUISA

A pesquisa foi realizada entre 10 a 25 de Fevereiro de 2022 e
contou com a participação de 222 profissionais. Veja:
 
% de Participantes por cargo
13% de C-Level (CEOs e Vice-Presidentes).
23% de Diretores.
31% de Gerentes.
15% de Coordenadores
18% de Especialistas e Analistas.

Perfil das Empresas onde os
Participantes da Pesquisa Atuam:
54% em Empresas Brasileiras.
46% em Empresas Multinacionais.

Número de Funcionários das Empresas
onde os Participantes da Pesquisa atuam:
Mais de 5.000 funcionários: 36%
Entre 1.000 e 5.000 funcionários: 22%
Entre 500 e 1.000 funcionários: 9%
Entre 100 e 500 funcionários: 19%
Abaixo de 100 funcionários: 14%
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RESUMO DOS
RESULTADOS



88% dos participantes consideram "Cultura" como
um dos pilares mais importantes para a estratégia
e o sucesso de suas empresas nos próximos anos. 

Porém, apenas 35% consideram
que há consistência entre o que
é falado e o que é realmente
praticado pelos líderes no dia a dia.



72% dos participantes afirmaram que maioria
dos líderes e equipes não têm clareza sobre os
elementos da cultura atual que BLOQUEIAM o
desenvolvimento do negócio.

E 62% não conhecem os elementos que
IMPULSIONAM o desenvolvimento do negócio.

Outro dado importante da pesquisa: 
A maioria dos líderes e equipes não têm
clareza sobre os elementos da cultura
que bloqueiam e os que impulsionam o
desenvolvimento do negócio. 



Na pesquisa, 69% afirmaram que é preciso
aperfeiçoar a conexão dos processos de RH e

da experiência dos funcionários com a cultura
que suas empresas desejam colocar em ação. 

Cultura é comportamento em escala exponencial. 

E os processos de RH são um dos mecanismos mais
eficientes para escalar comportamentos - e, por

consequência, a cultura de uma empresa.
 

Se as empresas não fazem a conexão dos seus
processos de RH com a Cultura, elas estão perdendo

uma oportunidade gigantesca.
 

Suas ações de RH estão deixando de desempenhar um
papel crucial: o de desenvolvera cultura que a sua

empresa precisa para ter sucesso em seu mercado. 



Além disso, 72% afirmaram que em suas 
 organizações não existem indicadores e uma forma

clara de medir a evolução das ações de cultura.

73% das pessoas afirmaram que não há ações e objetivos
concretos para desenvolver a cultura em suas empresas.



69% afirmaram que os indicadores
que mostram a evolução cultural

da empresa ainda não são
amplamente comunicados para
todos os níveis da organização.



57% afirmaram que os CEOs e os principais
executivos de suas empresas ainda não investem
tempo e energia em ações para desenvolver a
cultura que suas empresas precisam. 

Além disso, 71% dos pesquisados
afirmaram que os líderes não
conhecem os rituais, símbolos e
comportamentos que precisam
fazer parte da organização para
desenvolver a cultura desejada. 



Obrigado por ter feito o download. Espero
que o material tenha gerado insights
valiosos para você.

Como foi possível perceber, os dados da
pesquisa revelam desafios importantes para
as empresas. 

Porém, por conta da correria do dia a dia,
muitos desses elementos podem não estar
recebendo a devida atenção de executivos e
líderes - o que pode se tornar um risco para
qualquer negócio em pouco tempo.

Se você considerar esses dados relevantes
para alguém, fique à vontade para
compartilhar esse material com a sua rede.

E se você quiser conhecer mais sobre como
transformar e desenvolver a Cultura de uma
empresa, temos uma ótima novidade!

Estamos lançando o livro "Transforme a
Cultura da sua Empresa", um guia
completo para transformar, desenvolver e
evoluir a cultura da sua organização.



Um guia completo para
transformar, desenvolver e evoluir
a cultura da sua organização.

www.futurosa.com.br/cultura

BEM-VINDO AOBEM-VINDO AOBEM-VINDO AO
futuro da suafuturo da suafuturo da sua
organização.organização.organização.

CONHEÇA O LIVRO

O novo livro de André Souza,
fundador da FUTURO S/A.

http://www.futurosa.com.br/cultura


CONHEÇA MAIS SOBRE NOSSAS METODOLOGIAS EXCLUSIVAS.

FAÇA A TRANSFORMAÇÃO
ACONTECER NA SUA EMPRESA.

ESTRATÉGIA
CRIE O FUTURO DA

SUA ORGANIZAÇÃO

CULTURA
TRANSFORME A CULTURA

DA SUA EMPRESA

GESTÃO DE PESSOAS
REINVENTE AS AÇÕES E O

IMPACTO DO SEU RH




