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Por que divulgar a 
nossa cultura?

Aprendemos na raça que só 
entregamos bem, quando 
temos um time alinhado 
com a nossa cultura.

Aqui na Matchbox, 
fit cultural vem em 
primeiro lugar!

Por isso, queremos dar a chance 
de todos conhecerem um 

pouquinho da nossa cultura antes 
de fazer parte do time. Às vezes 

um spoiler é bem vindo! ;)



Matchbox? Conte-me mais...

Somos uma HR Tech e surgimos 
para fomentar conexões reais   
entre empresas e talentos.

Nossa história

Nascemos em 
Junho de 2017

Em julho 
lançamos nosso 
chatbot, a Vicky

Em março de 2018 
lançamos a 1ª edição do 

evento HR Thinking

Em julho de 2018 a Vicky 
cresceu e passou a conduzir 

todas as etapas online dos 
nossos processos

Em abril de 2019 lançamos o 
Embaixadores Match

Em breve, vamos lançar o SPARK, 1ª 
plataforma de recruitment marketing do 
Brasil.
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nosso 
propósito

Fomentar 
conexões reais 
entre empresas 

e talentos.



nossa
proposta 
de valor

Ajudar as empresas a 
gerenciar e influenciar 

os pontos de contato 
com talentos.



nossos 
valores



somos a união de 

pessoas incríveis
que pensam como 

cientistas
são

inquietas
e agem como

empreendedores
que se

importam

felizes juntas
e são



somos a união de 

pessoas incríveis



juntas
pensam e constroem o amanhã

Ser incrível, para nós, é ser 
inteligente o bastante para saber 
que sempre há algo novo para ser 
aprendido. É se jogar de cabeça, 
com comprometimento e 
proatividade, pedir e oferecer ajuda, 
evoluindo e contribuindo para a 
evolução dos outros.

Ser incrível é solucionar com 
agilidade, eficácia e empatia, os 
problemas que surgem em 
qualquer rotina. É ser amigo, 
parceiro, propositivo e agradável. 

É aquele tipo de pessoa com a qual 
se pode virar a noite em uma 
conversa na mesa de um bar, sabe?



Os pilares que nos ajudam a
construir esse valor  

foco na solução
A gente não se deixa abalar por 
pedras no caminho. Sempre 
buscamos encontrar a melhor 
solução e não o culpado.

comprometimento
Palavra dita é palavra cumprida. 
Somos enxutos e cada um de nós 
tem um papel essencial para fazer a 
Matchbox crescer.

humildade 
Aqui não existe dono da razão. A 

gente sabe que temos muito a 
aprender e não temos vergonha de 

pedir ajuda.



O que é ser incrível 
para você?

“Aqui na Matchbox ser incrível é não 
deixar ninguém para trás. Buscar a 

excelência tendo a certeza de que não 
estamos competindo entre nós, e sim 

contra nossos concorrentes.”

Vinicius Thomé – UX Designer

Os rituais e atitudes que 
fortalecem nossa equipe 
incrível

Cartão postal de reconhecimento
Prêmio Pessoas Incríveis do Ano



pensamos como 

cientistas



mesmo guiados por 

dados sólidos,
damos valor à nossa intuição

Buscamos um match entre 
números e vivências, para 
retirar de vez o “achismo” das 
decisões que tomamos.

Acreditamos que a tecnologia 
é nossa aliada na constante 
busca por evolução. 

Começamos pelo fim: 
definindo aonde queremos 
chegar! Mudamos, agregamos, 
inovamos e nunca desistimos! 



                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

                                         
                                         

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Os pilares que nos ajudam a
construir esse valor                             

Métricas
Buscamos sempre 
apresentar dados sólidos 
que dão embasamento às 
nossas ações

Incentivos
O incentivo faz parte da 

busca por resultados 
expressivos e usamos isso a 

nosso favor                                                                                                                                                                                

Tecnologia
Buscamos apoio em novas 
tecnologias que têm o 
poder de tornar nosso 
trabalho mais assertivo.



O que é ser cientista 
para você?

“Ser cientista é sempre buscar referências e 
dados de fontes confiáveis para comprovar ou 

refutar uma hipótese, garantindo que houve 
uma análise completa e confiável do assunto 

em questão antes de uma tomada de decisão.”

André Spector - Vendas



somos
inquietos



Acreditamos na condução de 
experimentos para fomentar a 

inovação

Falhar também faz parte desse 
processo,  nos empodera para correr 
riscos e para sermos “loucos”. 

Não somos e não queremos ser como 
as outras empresas que existem por aí. 
Gostamos de questionar soluções 
existentes, pensar de maneira não 
convencional, experimentar e ousar. 
Sempre motivados por uma boa razão.

Resultados extraordinários raramente 
são produto de riscos moderados.



Os pilares que nos ajudam a
construir esse valor  Inovação

Inovação é correr atrás daquilo que pode 
transformar  a forma como o mercado atua,

Aprendizagem
Acreditamos que nossa capacidade de 

aprendizagem e evolução é o que nos torna 
diferente.

Diversidade 
Buscamos construir um ambiente diverso, 
com pessoas que pensam diferente de nós 
para entregarmos melhores resultados

Corremos atrás daquilo que pode 
transformar  a forma como o 

mercado atua.

Inovação

Acreditamos que nossa 
capacidade de aprendizagem e 
evolução é o que nos torna 
diferente.

Aprendizagem

Buscamos construir um ambiente 
diverso, com pessoas que pensam 

diferente de nós para 
entregarmos melhores resultados

Diversidade



O que é ser inquieto 
para você?

“A gente não se conforma com a frase 
“sempre foi feito assim”. Gostamos de 

mudança, sair da mesmice e propor novas 
ideias. Queremos respostas que nos 

inspiram em nosso dia a dia e que nos 
transformem como profissionais e seres 

humanos! 
Cada insight gera uma revolução, mesmo 

que pequena, mas que seja capaz de 
transformar perspectivas.”

Beatriz de Oliveira - Inhouse

Os rituais e atitudes que 
nos tornam inquietos

Grupo de Estudos

Benchmarkings com outras startups
Palestras e Eventos dentro e
fora da empresa



agimos como 
empreendedores



temos orgulho das nossas entregas 
e nos esforçamos para que elas sejam sempre o 

nosso melhor trabalho

Isso significa fazer acontecer, 
correr atrás de constantes 

melhorias, se incomodar 
quando algo está errado e 
celebrar quando dá certo.

Como empreendedores, tiramos 
do papel projetos com os quais 

nos importamos. Nos 
envolvemos se algo dá errado e 

tomamos todas as decisões 
necessárias para chegarmos aos 

nossos objetivos.



Os pilares que nos ajudam a
construir esse valor

Intraempreendedorismo
Aqui dentro todo mundo tem 
espaço e é estimulado a 
desenvolver novos projetos. 

Proatividade
Adoramos quem traz o problema 

e a solução juntos. Proatividade 
aqui é fazer sem precisar ser 

cobrado.

Execução
A gente preza por um trabalho bem 
feito. Por isso, sempre ficamos de 
olho em como melhorarmos nossas 
entregas.



O que é ser 
empreendedor para 
você?

“Ser empreendedor para mim é ter a 
autonomia de tocar projetos de alto impacto 

que não teria liberdade de fazer em outro lugar 
e ver o quanto nosso esforço traz resultado da 
empresa. É poder aprender e se desafiar com 

novas atividades.”

Juliana Maffia - Marketing

Os rituais e atitudes que nos 
tornam empreendedores:

MatchLABs

Envolvimento com o Ecossistema 
de Startups 



Somo a união de pessoas que 

se importam



Ser empático 
Entender
ajudar

Ser empático, para nós, é estar 
totalmente aberto para escutar, 
entender e ajudar ao outro. Tanto faz 
se o “outro” é o cliente, usuário ou o 
colega ao lado. É ser livre de 
preconceitos, curioso com as 
diferenças e sempre desafiar o que 
está estabelecido.

Só simpatia não é suficiente, tem 
que ser de coração! Tem que estar 
disposto a ouvir de verdade, querer 
transformar ambientes e construir 
relações.



Os pilares que nos ajudam a
construir esse valor

Comunicação
Esteja aberto à conversa sempre. A 

gente acredita que desse jeito 
prevenimos e resolvemos nossos 

problemas.

Curiosidade
Seja curioso, conheça pessoas de 

outras áreas, aprenda novas coisas, não 
fique fechado no seu mundo.

Empatia
Tentamos sempre pensar no impacto 
das nossas ações e palavras no outro.



O que é se importar 
para você?

“Para mim, se importar é escutar o outro, e 
entender que todo mundo somatiza algo na 
nossa vida se estivermos de coração aberto, 

independentemente de quaisquer diferenças. É 
querer viver relações além do superficial.”

Gabriela Salina - Marketing

Os rituais e atitudes 
que fazem a gente se 
importar no dia a dia:

Recepção com todos os novos Matchboxers

Mentor Feedback: para todos que buscam 
desenvolvimento

Ação Social com ONGs, doações, etc.



somos
felizes juntos



trabalho 
diversão 

MATCH perfeito. 

+

Somos felizes por sermos quem 
somos, por fazermos o que 
fazemos e por estarmos ao lado 
de gente que se ajuda e que 
pensa sempre numa forma de 
tornar o nosso dia melhor. 

Nosso espírito de parceria é o que 
cria a faísca dentro de cada um 
pra sermos a melhor versão de 
nós mesmos, dia após dia.  

Quando se tem felicidade 
envolvida e uma galera ali pra te 
dar a mão, não tem tempo nem 
trampo ruim. 



Os pilares que nos ajudam 
a construir esse valor

Colaboração
Juntos somos mais fortes e por isso 
acreditamos em colaboração. Não adianta 
uma pessoa alcançar o final se o time não 
chegou junto.

Engajamento
Buscamos pessoas participativas, queremos 
a galera que se convida pra conversa e que 
contribua, mesmo sem a gente pedir. 

Diversão  
A zoeira não precisa ter fim, pelo menos não 
enquanto a 5ª B existir. A gente brinca 
mesmo e isso ajuda a manter nossos dias 
mais leves.



O que é ser feliz 
para você?
“Aqui, na Matchbox, cada dia tem uma 
risada diferente e a nossa colaboração sem 
igual. Você até pode chegar triste, mas isso 
não vai durar muito tempo... Sempre terá 
alguém para fazer seu dia melhor! E é isso 
que nos torna tão especiais! Somos unidos, 
motivados em fazer o melhor aos nossos 
clientes e acima de tudo, MUITO FELIZES 
juntos <3”.

Isabela Lima – Recruitment Marketing

Os rituais e atitudes 
que ajudam a gente a 
ser mais feliz
Marmita Day

Campeonato de Qualquer 
Coisa

Movie Night



Quer fazer parte da 
nossa revolução?
https://matchboxbrasil.com/v
agas/

https://matchboxbrasil.com/vagas/
https://matchboxbrasil.com/vagas/


Manifesto


