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CULTURE CODE



Por que divulgar a 
nossa cultura?

Aprendemos que ter um time 
alinhado com a nossa cultura 
é o que faz com que nossas 
entregas sejam espetaculares.

Por isso, queremos dividir com 
todos como é a nossa cultura, e 
nada melhor do que quem já 
está aqui pra te contar! Antes de 
fazer parte do time, um spoiler 
desses pode ser super 
bem-vindo! ;)

Aqui na Matchbox, fit 
cultural vem em 
primeiro lugar!



MATCH 
WHO?

Nascemos em 2017. Somos uma HR Tech e 
surgimos para tornar os recursos humanos 
mais humanos

Revolucionamos a forma de fazer 
recrutamento com a Vicky, nosso chatbot!

Somos os criadores do HR THINKING: O maior 
Benchmark de Talent Aquisition



MATCH 
WHO?

Além de Matchbox, também somos a HR 
Bot: um assistente virtual que auxilia no 
atendimento automatizado das pessoas 
colaboradoras. 

Somos os criadores do SPARK: A primeira 
plataforma de Recruitment Marketing do 
Brasil!

https://hrbot.com.br/
https://hrbot.com.br/
https://spark.matchboxbrasil.com/


NOSSO
PROPÓSITO 

Existimos para tornar recursos 
humanos mais humanos.

● Usamos o melhor da tecnologia a nosso 
favor para facilitar e melhorar a 
experiência das pessoas no mercado de 
trabalho.

● Tudo isso, sem perder o melhor dos 
processos: o lado humano e a cultura 
de nossos clientes.

Como fazemos isso?

Conheça os produtos Match!

https://flow.page/solucoes-matchbox


NOSSA
VISÃO

Mudar as regras do jogo em 
recrutamento!

● Nossa ideia é olhar para trás e pensar: 
era assim que se fazia recrutamento e 
seleção?

● A sensação de perceber que a evolução 
chegou e que nós somos os agentes 
dela!

Como fazemos isso?

Conheça os cases Matchbox!

https://matchboxbrasil.com/materiais/


VALORES
MATCH

AGORA SIM!





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 que se pode virar a noite em uma conversa na mesa de um 
bar, sabe?



FOCO NA SOLUÇÃO

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

HUMILDADE
Aqui não existe dono da razão. Temos 
muito a aprender e não temos vergonha 
de pedir ajuda.

PILARES

COMPROMETIMENTO

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

SER FODA
com o perdão da palavra, mas é isso 
mesmo, aqui temos excelência nas 
entregas e vamos além

INCRÍVEIS



Buscamos um match entre números e vivências, para cada vez menos aparecer o 
achismo nas decisões que tomamos. 

Nosso foguete é guiado por dados e acreditamos que a tecnologia é nossa aliada na 
constante busca por evolução. 

Começamos pelo fim: definindo aonde queremos chegar! Mudamos, agregamos, 
inovamos, nunca desistimos e aprendemos em cada uma das etapas!! 

mesmo guiados por 

dados sólidos,
damos valor à nossa intuição



INVESTIGAÇÃO

É difícil a gente se contentar com “porque sim”. Buscamos sempre entender 
os porquês e nessa busca nos baseamos em dados que são capazes de 
transformar a intuição em informação! Ora ora, temos vários xeroque holmes!

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

PILARES
CIENTISTAS



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.

FOMENTAMOS A 

INOVAÇÃO!



INOVAÇÃO 

Corremos 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.

PILARES
INQUIETAS

DIVERSIDADE

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



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.

TEMOS ORGULHO DE NOSSAS 
ENTREGAS, 
SEMPRE DAMOS O NOSSO MELHOR!



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.
É sentir-se dono do negócio, com 
muita liberdade para tomada riscos e 
ser maduro para aprender com eles.

PILARES
EMPREENDEDORAS

EXECUÇÃO

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



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.



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.

PILARES
SE IMPORTAM

EMPATIA

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



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. 



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. 

PILARES
FELIZES JUNTAS

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.



#VEM
PRAMATCH


