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NOSSOS  
VALORES
O coração de tudo  
aquilo que fazemos.

Leve-os com você e vá longe.

Cada um compõe um fio central, todos de 

igual importância, fortemente entrelaçados 

e enraizados no tecido e caráter de nossa 

organização e de qualquer um que nos 

represente.

Escolhemos agilidade em vez da perfeição 

e reconhecemos que não há melhoria sem 

mudança.

Somos rápidos, ágeis, adaptando-nos conforme 

aprendemos, evoluindo continuamente nossa 

organização para liderar o futuro.



SEGURANÇA

Cuide de seus amigos  
e de você mesmo.

Antes de qualquer coisa, trata-se de bom 

senso. Cuide de seus amigos e de você mesmo. 

Seja responsável não apenas pela sua própria 

segurança, mas também pela deles. É como  

você coloca o amor em ação. Planeje o  

bem-estar deles e o seu.

FAMÍLIA

Cuide de seus colegas  
de trabalho.

Perdoem e apoiem um ao outro, e sempre sejam 

gentis. Seja corajoso e vulnerável em suas relações. 

Em momentos de conflito, pegue o telefone ou 

encontre-se pessoalmente para resolver os 

impasses. 

Seja compassivo e fale pessoalmente com os 

membros da equipe que parecem estar com 

dificuldade ou incomodados. Forneça elogios 

orgulhosamente em público e feedback crítico em 

particular e pessoalmente sempre que possível. 

Sempre sejam leais uns aos outros e, ao fazê-lo, 

nunca comprometa a segurança ou a organização. 

Trate os outros como você gostaria de ser tratado. 

Sempre demonstre respeito e abrace as diferenças 

dos demais.



EMPODERAMENTO

Nós agimos e incentivamos  
nossa equipe.

Busque seu líder para receber conselho, não permissão. 

A qualidade de um líder é inerente à equipe que o rodeia, 

e é aí que o empoderamento ganha forma. 

Um líder não deve se considerar frequentemente um 

tomador de decisões, mas especialmente como um 

mentor para sua equipe totalmente empoderada. Os 

líderes devem articular claramente o Objetivo flexível 

e, em seguida, incentivar e empoderar sua equipe para 

alcançá-lo. 

Você tem grande empoderamento para atuar e assumir 

riscos ao agir dentro de todos os nossos valores. Seja 

inovador, não importa sua função. Não tenha medo de 

compartilhar suas ideias com outras pessoas. Busque e 

esteja aberto a feedback e você nunca falhará sozinho. 

Assuma um risco considerado tendo um Plano B e você 

continuará crescendo ao longo de sua carreira.

FRUGALIDADE

Pense em como fazer as coisas 
da melhor, mais rápida, mais 
barata e mais segura maneira.

Encontre como fazer as coisas da melhor, mais 

rápida, segura e sempre mais econômica maneira. 

Se você tentar de verdade, encontrará o caminho 

para economizar dinheiro, economizar tempo, 

reduzir cronogramas e agregar valor.

Sempre se prepare com antecedência para 

as reuniões, mantendo-as eficientes e breves 

conforme possível. Seja frugal com o seu tempo  

- é o recurso mais precioso que você tem na vida.



OBJETIVOS 
FLEXÍVEIS 
Entregamos resultados pautados 
por objetivos desafiadores.

O valor mais estimulante de todos. Sempre esteja 

desconfortável com seu nível de desafio. Fique no 

fundo da piscina, aprendendo a nadar, tanto quanto 

você puder. Se um objetivo inicial é alcançável, deixe-o 

mais desafiador e siga todos os nossos valores para 

alcançá-lo. Seu plano B à prova de balas nos protegerá.

Nunca hesite em pedir ajuda e delegar quando houver 

confusão ou surgirem desafios intransponíveis. Você 

só vai falhar se fizer isso sozinho e não permitir que sua 

família ajude. Se você teve sucesso com o Plano A, ou 

mitigou o fracasso com seu Plano B, você teve sucesso 

- você aprendeu e, portanto, cresceu em sua carreira.

Lembre-se, embora seja sempre uma jornada pessoal, 

estamos todos aqui para ajudar. Como uma equipe. 

Como uma família.

INTEGRIDADE

Faça o que você  
diz que vai fazer.

Todos os valores são críticos e devem ser 

aceitos de todo o coração - eles não são 

aleatórios. Tenha a coragem de falar quando vir 

outras pessoas se desviarem de nossos valores.

Seja genuíno, sempre - diga o que pensa, pense 

o que diga. Agimos com integridade quando 

demonstramos todos os valores, o tempo todo. 

Lembre-se da filosofia do banheiro: sempre o 

deixe mais arrumado do que encontrou, sendo a 

melhor pessoa que puder ser.



ENTUSIASMO

Somos positivos  
e enérgicos.

Seja a pessoa mais positiva e enérgica em 

cada grupo do qual você participa. Incentive 

os outros, principalmente em caso de 

fracasso. Saiba que em cada contratempo 

está a semente para uma oportunidade 

melhor ou semelhante, você só precisa 

encontrá-la. Seu instinto natural deve ser 

sempre encorajador e gentil.

CORAGEM E 
DETERMINAÇÃO
Nós jamais desistimos.

Quando os tempos são difíceis, e 

frequentemente o são quando se almeja 

Objetivos expansíveis, não desista ou diminua 

os objetivos; em vez disso, peça ajuda.Assuma 

seu desafio, mas junte-se a seus líderes na 

solução do problema - delegue para cima e não 

para baixo. 

Sua equipe tem total confiança e convicção 

que você pode alcançar o que os outros não 

conseguem compreender.



GERAÇÃO DE 
IDEIAS
Esteja sempre à procura  
de melhores maneiras.

Ideias aparentemente malucas podem mudar 

você, sua empresa e o mundo. Tenha uma ideia 

corajosa e maluca - o seu Plano A - mas sempre 

nos proteja com um Plano B à prova de balas.  

O Plano A, muitas vezes, falha, e tudo bem; mas 

não se você não tiver um Plano B totalmente 

confiável já implementado.

Não tenha medo de falar, e se é você quem está 

ouvindo e tem uma velha história de guerra 

que pode matar uma ideia, fique em silêncio e 

lembre-se - se, de cara, uma ideia não parece 

louca, é improvável que seja uma grande ideia.

HUMILDADE

Mostramos vulnerabilidade  
na liderança.

Este valor é inerente a todos os nossos valores e deve 

estar presente em todas as nossas ações. Reconheça 

que, no final, não importa em que posição você esteja, aos 

olhos de Deus, você não é melhor ou pior do que qualquer 

outra pessoa.

Seja vulnerável, corra o risco de confiar plenamente nos 

outros. Dê a eles o crédito sempre que possível. Construa 

outras pessoas e coloque-as em primeiro lugar sempre 

que puder. Se você é um líder e passa a impressão de ser 

a pessoa mais inteligente da sala, você falhou como líder, 

pois isso não incentivará os outros.

Ofereça ajuda às pessoas ao seu redor, pois até os 

menores gestos podem fazer uma grande diferença no 

dia de alguém.



Por fim, lembre-se... Nunca duvide que um 
pequeno grupo de pessoas 
conscientes e engajadas 
possa mudar o mundo. De 
fato, sempre foi assim que 
o mundo mudou.
— MARGARET MEAD
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