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A ETC e a JUST foram criadas para ajudar a transformar a vida das pessoas através da
educação internacional. Para que esta transformação seja potencializada, a agência e
pessoas envolvidas no processo precisam estar alinhadas. 
Este código de cultura irá atrair pessoas que compartilham os mesmos valores da empresa
e se identificam com o nosso propósito e jeito de ser. 
Mas tudo começa com a MISSÃO 
Impactar pessoas e contribuir para transformação em suas vidas, através da educação
intercultural em viagens internacionais, com experiências únicas e memoráveis.
E qual é o nosso propósito? 
Transformar o mundo em um lugar mais tolerante, onde as pessoas respeitem as
diferenças e criem conexões através da educação internacional.
Para transformar vidas, precisamos de pessoas. MAS NÃO QUALQUER PESSOA. As
pessoas que precisamos, possuem uma combinação quase perfeita de:

Paixão
Comprometimento

Eficiência

Você
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Nossa estratégia para manter a empresa 
referência é baseada em ter os melhores TALENTOS
O que significa talento para o nosso grupo?
Capacidade de entregar resultados de forma surpreendente +
compatibilidade com a cultura
Capacidade de entregar resultados surpreendente é fazer além do que
precisa ser feito.
Mas e a compatibilidade com a cultura?
Nós acreditamos que se uma pessoa possui determinados TRAÇOS, ela é
compatível com nossa cultura e portanto irá naturalmente internalizar
nossos LEMAS.
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Os 7 TRaÇoS

COMPROMETIMENTOAFGOPAIXÃOIOPQR
CRIATIVIDADEAFGOEMPATIAAIRLORANOE
IYOUINTEGRIDADEJOUCURIOSIDASUOPIEI
EMPATIEESTADOSCUIDACURIOSIDADEIOIT
PERFORMANCETOUROSONHARBOLARTIPR



COMPROMETIMENTO
Você entende e assume a responsabilidade sobre o impacto dos seus atos e suas
abstenções;
Você chama responsabilidade para si;
Você tem coragem para questionar, independentemente de qualquer hierarquia, ações
que possam ser irresponsáveis na sua visão.

PAIXÃO
Você defende a harmonia do ambiente;
Você é alegre e compartilha isto com os outros; 
Você inspira outras pessoas com suas ações;
Você celebra os bons resultados; 
Você compartilha suas conquistas; 
Você protege seu time para que aborrecimentos
pessoais não afetem a ele;
Você ajuda os mais novos a se integrarem ao
time;
Você pro ativamente ajuda seu time quando
percebe alguma dificuldade.

INTEGRIDADE
Seus valores não tem preço e são indiscutíveis;
Você é ético e toma decisões que favoreçam a empresa, ao invés de interesses próprios;
Você questiona situações onde alguém esteja colocando os seus valores e/ou os valores
da empresa em cheque; 
Você é direto ao ponto, sem rodeios, ou politicagem enquanto lida com seu time, ou
líderes;
Você deixa o ego de lado quando está buscando as melhores ideias juntamente com seu
grupo.



EMPATIA
Você compreende as emoções e o ponto de vista do outro; 
Você consegue se conectar mais facilmente as pessoas, trabalhar em equipe e colocar em
prática a colaboração mútua.

CURIOSIDADE
Você tem fome de aprendizado e aprende rápido;
Você tenta aprender mais sobre as demais áreas do negócio e não somente sobre as suas
atividades cotidianas;
Você é curioso em saber o que está acontecendo fora da empresa com relação ao mercado, as
tecnologias e as tendências que se apliquem ao seu trabalho, carreira e a empresa.

INTEGRIDADE
Você entende que sem criatividade não há inovação e tenta aguçar sua criatividade ao resolver
problemas e propor ideias;
Você tem preocupação em reduzir complexidade e aumentar a simplicidade;
Você cria ideias úteis para o negócio e seu ambiente de trabalho; 
Você tem ciência das experiências anteriores usadas para resolver um problema, mas não se
limita a elas como sendo a única solução para os próximos problemas que vierem.

PERFORMANCE
Você é capaz de produzir resultados reais dentro das restrições de recursos existentes (tempo,
qualidade, custo);
Você demonstra performance de modo que seus colegas de trabalho sabem que podem confiar
e contar com você;
Você foca em obter o melhor resultado possível, ao invés de focar em seguir um processo rígido;
Você gera mais resultados não porque você digita mais rápido, chega mais cedo, ou sai mais
tarde; mas sim porque você encontra formas mais eficazes de fazer as coisas;
Então, como trazer as pessoas certas, dispensar as pessoas erradas e ao mesmo tempo evoluir
nosso time?



SEGURANÇA
Como vivemos este valor? 
Quando os processos estão sendo feitos de acordo com os modelos e prazos; 
Quando todas as pontas estão satisfeitas; 
Equipe unida e comprometida; 
Saúde mental boa; 
Valorização dos pontos bons e nos que precisam ser melhorados, os feedbacks são construtivos. 
Ter clareza na sua missão, valores, propósito e sua capacidade.

Como não vivemos este valor?
Quando os processos atrasam ou não são concluídos; a incerteza que estão sabendo dos processos; a
falta de vendas (resultado de um todo); Não ter planejamento, rotina, prioridade, tempo.

Nosso lema: 
“Se o cliente não avaliou em 10 intercâmbio dele, isto é um problema nosso”.
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TRANSPARÊNCIA
Como vivemos este valor? 
Quando os valores não tem preço e são indiscutíveis. Quando as tomadas de decisões favorecem a
empresa, ao invés de interesses próprios. Você questiona situações onde alguém esteja colocando os
seus valores e/ou valores da empresa em cheque. Quando são passadas as infos independente da
avaliação do outro. Quando existem processos. Entender o que cada um faz dentro do processo.

Como não vivemos este valor?
Quando faltam infos claras; 
Falta de comunicação; 
Falta de autonomia; 
Falta de confiança. 

Nosso lema: 
“Confio no grupo, e os processos serão seguidos e as verdades serão ditas, mesmo sendo contrariado pois tudo
está claro. E quando não estiver, vou pedir esclarecimentos”. 



INTEGRAÇÃO
Como vivemos este valor? 
Quando nos propomos a ajudar em outra área mesmo que não seja a nossa, com foco no crescimento do
todo e não de si. Saber da importância de cada papel de cada setor e acreditar; Quando priorizar o
resultado individual x grupo; Quando nos momentos de sucesso, haja reconhecimento de todos e nas
falhas, que sejam vistos os aprendizados.

Como não vivemos este valor?
Quando nos recusamos a ajudar ou buscar soluções para o outro membro do time. Quando o setor
define algo e não ser seguido, sem ao menos argumentar; Quando uma parte se sente menos
atendida/privilegiada que a outra. Quando acredita que o sucesso foi mérito próprio. Crítica sem buscar
ajudar/melhorar.

Nosso lema: 
Na Just/ETC não existe o “EU FIZ O QUE PODIA”, você pode ir além, pois entende que seu compromisso é com o
sucesso do cliente.
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TRANSPARÊNCIA
Como vivemos este valor? 
Quando olhamos para o indivíduo e não para o contexto geral; entender as funções e limitações do
outro; Que enxerga uma pessoa e não máquina com quem está se relacionando.

Como não vivemos este valor?
Quando não buscamos entender a história individual da outra parte, não nos colocamos no lugar dele;
Esquecemos que a outra pessoa tem sentimentos.

Nosso lema: 
“Eu me coloco no lugar do outro, amplio perspectivas e melhoro relacionamentos”.



CUSTOMIZAÇÃO
Como vivemos este valor? 
Buscar algo específico para alguém após checar dentre opções disponíveis; oferecer a melhor
opção/solução para cada caso (para isso precisa no primeiro momento conversar e entender o outro
lado). Fazer um material, ter conversa de acordo com a necessidade. Personalizar não perdendo a
essência.

Como não vivemos este valor?
Quando o olhar para a outra parte está mais focado no financeiro, praticidade ou inflexibilidade.

Nosso lema: 
“Faço parte de uma rede, sei que existem processos, mas há espaço para melhorias e personalizações. Assim
como eu, cada cliente é único e possui os seus desejos e realidade, e vamos tentar atender ao máximo cada um,
sem atrapalhar os processos internos.”

O QuE NãO ToLERaMoS 

Desrespeito
Negatividade
Mediocridade
Desonestidade

Falta de colaboração/comprometimento
Falta de respeito

Dinheiro acima de tudo 
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Com o crescimento da empresa, fundadores/donos não conseguirão estar presentes em
todos os times, em todos os momentos:
• Líderes vão emergir em cada time;
• Vamos precisar de líderes que compartilham da nossa visão.

Enaltece a equipe e não a eles próprios, reconhecendo publicamente um trabalho
excepcional;
Valorizam quem vai além do job description;
Motivam suas equipes e incentivam que sejam auto gerenciáveis ;
Contratam pessoas melhores que eles mesmos;
Buscam soluções e não culpados ;
Assumem responsabilidade;
Tratam reservadamente problemas individuais do time;
Valorizam mais o resultado do que o esforço ;
Demitem quem não faz bem ao time, independente da genialidade, ou talento;
Usam metas como incentivo e não como punição.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

O QUE ESPERAMOS DOS NOSSOS LÍDERES

COMO SABER QUEM CONTRATAR?
"A people, hire A people” 
Contratamos por indicação de membros do time atual, porque partimos do pressuposto
que os membros do time são “A". Primeiro comunique internamente sobre a vaga a ser
aberta. 
 Se precisarmos abrir processo seletivo, as entrevistas devem ser orientadas a identificar
todos os TRAÇOS de nossa cultura, bem como colocar o candidato em situações onde ele
demonstre: 
 Interesse na empresa e no negócio 
 Capacidade de comunicação 
 Capacidade de resolver problemas rapidamente



COMO SABER 
QUEM NÃO CONTRATAR?

Perfis que nunca vão se adequar a nossa cultura;
Amigos ineficientes;
Inteligentes arrogantes;
Esforçados que não produzem; 
Talentos que não vestem a camisa;
Individualistas.

COMO SABER QUEM DEMITIR? 

Ao mesmo tempo precisamos liberar aquele espaço para um talento
Para identificar um possível erro de contratação, o líder deve, de tempos
em tempos, fazer 3 perguntas sobre cada membro da equipe: 
Esta pessoa possui os 7 Traços que buscamos? (Quando ocorre o
recrutamento você acredita que sim; depois de alguns meses de trabalho
a hipótese pode ser confirmada, ou não) 
Esta pessoa absorveu os 5 lemas da nossa cultura? (só é possível notar
com o tempo) 
Se esta pessoa viesse até mim dizendo que iria sair, eu brigaria com meus
superiores para manter esta pessoa no time?

Erros de contratação vão acontecer, especialmente em períodos onde
estivermos contratando em ritmo acelerado.  Se cometermos um erro de
contratação, em respeito aquela pessoa, devemos agir o quanto antes, para não
desperdiçar o tempo dela mantendo-a em um lugar onde não há perspectiva
dela crescer. 



Ufa! Chegamos ao fim... 
Obrigada pela leitura e por fazer parte do nosso time. 
Este documento serve como um norte, uma direção para onde desejamos levar a
empresa e nosso time. 
O código de cultura da JUST ETC GROUP está em constante evolução e qualquer
pessoa do time, pode contribuir.

Juntos somos melhores,

Neila Chammas 

Neila Chammas 
Diretora geral
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