Estudar com Você
Sonho, Missão e Valores

Sonho
Transformar a experiência de estudo para universitários no Brasil

Missão
Proporcionar a melhor experiência de estudo para universitários

Valores
Grit

Ter garra. Ser determinado, resiliente e proativo. Trabalhar duro. Focar até
conseguir.
Exemplos:
⁃ Se seu time tiver uma meta ousada, você trabalha o quanto for necessário
para atingi-la. Você não é uma pessoa “9 às 5,” que bate ponto e vai embora.
O trabalho é algo faz parte do seu propósito e suas conquistas profissionais
te trazem significado e satisfação.
⁃ Se você encontra alguma dificuldade, você não desiste e fica esperando
alguém resolver o problema. Você é uma pessoa proativa. Você pesquisa
para ver potenciais soluções, pergunta para seu time ou outras pessoas e
foca até vencer esse obstáculo.
⁃ Ninguém precisa te cobrar. Você vai lá e faz.

Thirst

Buscar excelência em tudo que faz. Melhorar e aprender constantemente.
Exemplos:
⁃ Você sempre entrega o trabalho que na maior qualidade possível. Você
presta atenção nos detalhes e revisa o que você faz. Quando necessário, você
pede a opinião de membros do seu time ou de outras pessoas para elas te
ajudarem a melhorar o trabalho.
⁃ Você está sempre buscando formas de melhorar o seu trabalho e sua pessoa.
Você pesquisa, testa coisas diferentes, lê livros e artigos e fala com experts na
área. Você entrega algo melhor todo mês.
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⁃ Você se inspira nos melhores da área, aprende com eles, e copia o que
funciona. Você tenta ser o melhor no que faz.

Ownership

Agir como dono. O nosso sonho e objetivos de longo prazo são os seus.
Exemplos:
⁃ Se alguma decisão vai tirar uma hora do seu dia e não vai te ajudar a cumprir
sua meta, mas vai ser melhor para a empresa de forma geral, você toma essa
decisão. Você sempre pensa em como você pode gerar o máximo de valor
para a empresa, não para você mesmo ou para seu time.
⁃ Se alguma emergência aparece e você tem que vir trabalhar em um sábado
ou feriado, você vem. A empresa é sua e você tem uma preocupação enorme
com ela e com sua equipe.
⁃ Você se importa mais em seu time ter as melhores ideias do que você ter
elas.
⁃ Se alguma louça está suja na pia e não foi você que sujou, você limpa ela,
porque a louça é sua, não é de outra pessoa.

Character

Ser íntegro, humilde e transmitir energia boa. Ajudar e respeitar outras pessoas.
Exemplos:
⁃ Você raramente reclama. Você é otimista e traz energia boa para o escritório.
⁃ Se alguém precisa de ajuda e você consegue ajudar essa pessoa, você está
disposto a gastar seu tempo para ajudar ela.
⁃ Você é tolerante sobre opiniões diferentes da sua. Em uma discussão, você
não vai ficar chamar outra pessoa de “burra” porque ela não concorda com
você. Você entende que outras pessoas são mais inteligentes que você em
certas áreas.
⁃ Você respeita as pessoas independentemente de preferência sexual, gênero,
raça ou qualquer outro fator.
⁃ Se você vê alguém desrespeitando outra pessoa na empresa, você avisa a
liderança ou tenta lidar com a situação.
⁃ Se a empresa depositou a mais para você, você avisa.
⁃ Você não vai achar que é melhor que todo mundo em uma discussão.
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