VALORES
WEB

O QUE É?
Possuir coragem nas tomadas de decisões e ações.
Fazer diferente e fazer primeiro.

PRA INSPIRAR
Somos ousados pra correr riscos inteligentes. É isso que fez e faz
de nós pioneiros. Entre acelerar ou frear, sempre pisaremos fundo.

COMO AGIR
• Sou protagonista e curioso/a. Busco caminhos diferentes no meu
dia-a-dia para resolver problemas e elevar a barra.
• Busco novos desafios e não me acomodo em zonas de conforto.
• Aproveito e apoio todas as oportunidades para inovar.

OUSADIA

O QUE É?
Representatividade e um time diverso (gênero, orientação, raça, etária, origem, PCD)
assegurando que todos tenham a oportunidade de contribuir, se desenvolver e influenciar.

PRA INSPIRAR
Com a diversidade, mostramos que as diferenças somam.
Respeito e inclusão sempre farão parte dos nossos itens de série.

COMO AGIR
• Me posiciono a favor da diversidade e valorizo perspectivas
de diferentes grupos.
• Sou respeitoso com todos e combato qualquer tipo de
discriminação e preconceito.
• Me atento aos vieses inconscientes e cuido para que nosso
ambiente seja um lugar inclusivo e seguro para todos.

DIVER
SIDADE

O QUE É?
Se solidarizar e compreender o problema do outro e estender a mão para ajudar.
Pensamento de equipe e time unido para irmos mais longe.

PRA INSPIRAR
Com empatia e colaboração temos a sintonia de uma equipe de formula 1 em um pit stop.
Nos colocamos no lugar do outro e mostramos que aqui ninguém pilota sozinho.

COMO AGIR
• Me coloco no lugar do outro e estou sempre à disposição para ajudar - com leveza e bom humor.
• As melhores ideias são feitas em conjunto.
• Acolho pessoas, projetos e ideias - sem julgamentos.

EMPATIA &
COLABORAÇÃO

O QUE É?
O máximo de qualidade entregue e percebida.

PRA INSPIRAR
Temos a excelência de um superesportivo de série limitada. Nos mínimos detalhes,
simplificamos o universo automotivo e resolvemos as dores dos nossos clientes.

COMO AGIR
• Fazer rápido e bem-feito. Até nosso MVP tem excelência.
• Busco sempre a evolução e o aprimoramento.
• Sempre faço melhor que nossos concorrentes.

EXCELÊNCIA

O QUE É?
Falar a verdade, compartilhar informações necessárias para o sucesso
dos negócios e autonomia dos times.

PRA INSPIRAR
Com a transparência no dia a dia, enxergamos tudo que vem pela frente, e quando a neblina baixa, a comunicação
aberta e de confiança abre o nosso caminho pra nos mantermos sempre alinhados.

COMO AGIR
• Se não tenho uma informação que preciso, eu peço.
• Comunico o que precisa ser comunicado e exponho minha opinião.
• Construo relações de confiança com feedbacks e diálogos sinceros, mas sempre com coração aberto.

TRANSPA
RÊNCIA

O QUE É?
Ter dor de dono e não se acomodar quando enxergar algo de errado.

PRA INSPIRAR
Somos inconformados com o comodismo. Aqui ninguém anda no piloto automático.
A dor do nosso cliente é a nossa dor.

COMO AGIR
• Se tem algo de errado, questiono, conecto, resolvo e faço dar certo.
• O problema do outro, também é problema meu.
• Só sossego quando resolvo o que tiver que ser resolvido.

INCONFOR
MISMO

