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Se vamos criar uma 
empresa, ela deve ser a 
coisa mais irada, criativa, 
saudável possível.





Campanha de 
comunicação 
Para plataforma 
de ideias para 
o Rio de Janeiro.



Projeto de comunicação 
conectando Ferramentas 
Tramontina ao público 
jovem Maker.



Projeto de 
comunicação 
para ativação 
de marca.



Projeto de 
comunicação 
para mídias 
digitais.



Comunicação para 
Instituto e campanhas 
de engajamento com 
colaboradores.



Facilitação de 
grupos e 
desenvolvimento 
de dinâmicas de 
engajamento 
para Evento de 
Final de Ano.



Nossos valores: 
Transparência, 
colaboração, 
sensibilidade, 
ousadia 
e abertura.



Missão Visão Valores



Missão Visão Valores

Propósito Impacto Transformação



Missão Visão Valores

Propósito 
(Por que existimos? No que acreditamos?)

Impacto 
(Como queremos 

transformar o mercado)

Transformação 
(O que a empresa está 

ajudando a mudar.)



Golden Circle Veja esse vídeo, pfv.



Why : Propósito 
How : Impacto 
What: Transformação



Os analfabetos do Sec XXI 
não serão aqueles que não 
sabem ler ou escrever. 
Serão aqueles que não 
sabem aprender, 
desaprender e reaprender.

Alvin 
Toffler



A gente 
acredita.



A maneira como 
as pessoas se 
comportam na 
empresa define 
a maneira como 
a empresa se 
comporta no 
mercado.

#1



Paul 
Baran

Permitir que os membros da empresa 
se organizem de maneira autônoma.



Toda empresa 
deveria se 
considerar uma 
empresa familiar.

#2



A empresa existe para servir 
os interesses das pessoas

Potencializar 
potências.

#3

As pessoas existem para servirem 
os interesses da empresa. 

Extrair 
potência.



Erro sem aprendizado 
é burrice.

Cultura 
do erro.

#4



Falha é uma opção por 
aqui. Se as coisas não 
estão falhando, você não 
está inovando o suficiente. 

Elon 
Musk



Erro sem aprendizado 
é burrice.

Cultura 
do erro.

#4

Acerto sem celebração 
é frustrante.

Cultura 
do acerto.



Trabalhar deve ser 
o melhor uso do 
nosso tempo das 
9am às 6pm.

#5

Tem que ser divertido, interessante, 
educativo, inspirador e desafiador.



Senso de 
Comunidade

#6

Quatro pilares: símbolo, influência 
mútua, preenchimento de 
necessidades e história em comum.



Nossas 
práticas.

Algumas das coisas que fazemos 
para testar e aprender como criar 
empresas melhores.



Processo 
seletivo 
focado no 
portfólio e 
no humano.

#1

Entrevista-conversa sobre a vida em si.



“Muito 
obrigada 
pela ótima 
conversa”



“A primeira 
entrevista 
que não foi 
mecanizada”



"A entrevista 
da minha vida"





Você entrevista em 10 minutos uma pessoa que vai 
trabalhar com você por 525.600 minutos no ano.



Check-in 
Check-out

#2

Prática no início e no final da semana para atualizar 
sobre o andamento da vida e dos projetos que cada 
membro está envolvido.



Imersão 
de plane_ 
jamento 
conjunto 
da empresa.

#3

5 dias de conexão real entre os membros da 
empresa. Fortalecer a amizade. Veja o que 
aconteceu na última imersão aqui:  
www.bit.ly/imersaoshoot 

http://www.bit.ly/imersaoshoot




Processo de 
construção 
de compe_ 
tências.

#4

Ninguém ensina a ser gerente. Ninguém ensina a 
crescer dentro da empresa. Na Shoot a gente 
busca desde cedo dar espaço em reuniões, em 
palestras e na liderança de projetos. Queremos 
que as pessoas saiam da Shoot muito melhor do 
que entraram. 



Liderança 
Circular.

#5

Nem sempre o líder da empresa é o melhor 
para liderar o projeto. Permitir que a liderança 
circule e qualquer um possa assumir o 
protagonismo e a frente dos projetos. Para 
isso é preciso recompensar a pró-atividade.



Start, Stop, 
Improve, 
Continue.

#5

Fazer feedback com a galera caminhando pelo bairro. É 
importante fazer o feedback completo: comece, pare, 
melhore e continue. Sempre tem o que melhorar e 
sempre tem o que celebrar.



Transpa_ 
rência 
completa.

#6

Transparência traz segurança. Principalmente 
em momentos de crise. Transparência requer 
desapego com a propriedade da informação.



Bit.ly/dormecomessa



Obrigado
Gabriel Gomes 

gabriel@shoottheshit.cc 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Beijo da galera da Shoot


