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Porque um publicitário se mete a besta de falar 

em  

Cultura Corporativa? 
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Cultura corporativa é criar um ecossistema 

virtuoso. Criar um “jeito de ser” 

 



Qual a verdade da liderança? 

 

 



Cultura corporativa transpira pelas paredes 



NOSSOS 

MANTRAS: 

Tudo é sobre o trabalho. Nada é sobre 

você 

 

"Não discordo de você. Discordo da 

sua opinião" 

 

O único chefe é o trabalho 

 

Posso te ajudar? 

 

Eu confio em você 

 

Valorizo seu melhor  



A eterna busca pelo ecossistema virtuoso: 

“A empresa é o céu e não as nuvens” 

 

 

- Ego = Separação 

 

- Ausência do Ego = União 

 

- Além do Ego = Flow 

 

 



Liderar é prestar atenção nas pessoas 



O líder é um "assistente" 



O sucesso da liderança depende do estado interior 

do líder 



Vir a ser   X   Desabrochar o que já é 



A arte de ouvir 



- Poder errar = Poder ousar 

 

- Mudar de opinião = evoluir 



Hierarquia = Vc é o espaço que ocupa 



 

 

Cargo? Todos trabalham com comunicação 



- A qualidade do ambiente é diretamente 

proporcional a qualidade da nossa comunicação 

 

- Comunicar é respeitar as pessoas. 



COMO 

CONTRATAMOS: 

1- Vai compor bem com o grupo? 

 

2- Você se sente bem com a 

pessoa? 

 

3- O que ela vai ter que fazer ela 

faz sem esforço algum? 

 

4- O que ela vai ter que fazer ela 

já fez bem no passado? 

 

5- Ela tem o espirito de servir? 



Cara feia é só cara feia 



As melhores decisões são tomadas de pé 



Celebrar = honrar o esforço 



Meta = intencionalidade 



Produtividade x Inventividade 



“Processo bom é processo bem pilotado” 



1/3  1/3  1/3 



“Indicadores de desempenho depende do olhar 

de quem lê” 



Intuição = outro jeito de pensar 



As melhores respostas estão na "conexão" e não 

no ato de pensar.  



"A primeira impressão” 

 

- O que sinto antes de pensar?" 



A ideia só é boa se não precisar explicar 



A melhor ideia é amiga dos procrastinadores 



Suspender julgamentos. "Uma ideia boba, pode 

virar uma grande ideia" 



Nunca duvidamos da gente. Duvidamos de nossas 

ideias 



O que de verdade estamos levando ao cliente? 



Se a solução não provocar uma emoção positiva, não 

é um trabalho da Fábrica. 



Estamos conectados na abundância? 



O dia oficial de quebrar padrão 



“Trabalho todo dia para minha agência sumir e 

virar uma marca” – Roberto Martini – Cubo CC 



Liberdade = auto responsabilidade 

 

Liberdade = pensar no outro 

 

Liberdade = trabalho excelente 



Inteligência exponencial 

 

- Se a pessoa não sabe trabalhar em rede, não 

vai conseguir trabalhar na Fábrica 

 

- Porque oferecer ao cliente o que temos, se 

podemos oferecer o melhor do mercado? 



Quero sua opinião! 



Quem está no controle?Eu ou meu pequeno ego? 



Aceitar a vulnerabilidade me deixa forte 



O estado emocional do time, é um dos nossos 

maiores ativos 



Quando as coisas fora do trabalho estão bem, o 

trabalho costuma ir bem 



Abertura ao imponderável. "Um atraso pode ser sinal que 

algo melhor está para ser feito" 



O que o outro desperta dentro de mim? 



Se o trabalho está sofrido, tem algo errado 



Trabalho todo dia pra transformar o trabalho num grande barato. 


