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Os Valores Ypê são patrimônio de 
todos os colaboradores, eles são a base 
do que oferecemos aos nossos clientes 
e à sociedade como um todo.
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O que você vai encontrar neste book de referências:

VALORES 

YPÊ

SIGNIFICADO

O que cada Valor 

signifi ca?

COMPORTAMENTO

Como podemos traduzir 

esses Valores em 

comportamentos 

práticos?

NÃO TOLERAMOS 

Quais comportamentos 

relacionados a esses 

Valores não são 

tolerados?



QUALIDADE



QUALIDADE
“Nossa melhor propaganda é a qualidade”; 
adotar sempre as melhores prá� cas, fazer 
sempre o melhor, ao menor custo.

O que esse valor signifi ca?

Independentemente da função que assumimos 
na empresa, todos temos o propósito de levar 
aos lares brasileiros os melhores produtos, 
com o máximo custo-benefício. Eles são a 
materialização do nosso trabalho!

Como clientes, nosso desejo é sempre ter 
acesso ao melhor, portanto é isso que nós 
oferecemos. Para garantirmos a qualidade de 
nossas entregas, devemos adotar sempre as 
melhores práticas:

» Seguir os processos definidos;

» Buscar aprender sempre e fazer nosso 
melhor dentro das possibilidades, 
aumentando nossa “caixa de ferramentas”;

» Entender primeiro se existe algo a 
aperfeiçoar em nós mesmos;

» Focar na qualidade dos produtos para o 
consumidor e nos serviços para o cliente.



QUALIDADE
Comportamentos esperados

• Ter o “foco do cliente”:
Somos clientes em diversas situações. 
Precisamos pensar como eles, nos colocar no 
lugar de quem recebe, mesmo que nosso
papel seja o de entregar, e não o de receber.

• Buscar pela excelência em processos, 
padrões e atendimentos:
Um dos sinônimos de excelente é admirável. 
Uma boa forma de buscar a excelência é 
analisar o que estamos fazendo: se admiramos 
e sentimos satisfação com o trabalho 
realizado, existe uma grande chance de ele ter 
sido excelente!

• Considerar as melhores práticas:
É muito útil e produtivo poder contar com o 
que outras pessoas aprenderam, para assim 
aprender também! Por isso, buscar referências 
internas ou junto a outras equipes pode ajudar 
a atingir bons resultados, aliando qualidade 
com agilidade.



QUALIDADE
Comportamentos não tolerados

• Se conformar com “ruim” ou “médio”:
Cada um de nós tem uma interpretação sobre 
o que é um trabalho “bom”, “médio” e “ruim”. 
Quando, conscientemente, não fazemos
um “bom trabalho”, admitimos falta de 
qualidade.

• Ignorar ou omitir:
Podemos achar que algo é dispensável ou que 
não é necessário considerar. No entanto, se 
faz parte de um processo, de um protocolo, 
política ou pedido, não deve ser ignorado ou 
omitido. A pena é impactar a qualidade não 
somente da entrega imediata, mas de entregas 
futuras, ou de outras pessoas.

• Se “deixar levar” pela procrastinação ou 
pela preguiça:
Já diz o ditado popular: “Não deixe para 
amanhã o que pode fazer hoje”. A ausência 
de atitude ou preguiça oferecem o alto risco 
da falta de qualidade no que podemos e 
precisamos oferecer.



RESPONSABILIDADE



RESPONSABILIDADE

“Construir conscientemente um mundo 
melhor”; buscar o desenvolvimento de forma 
sustentável, pra� cando ações que contribuam 
com o futuro das pessoas e do planeta.

O que esse valor signifi ca?

O compromisso de cada um dos colaboradores 
Ypê compõe um imenso trabalho em equipe, 
fruto de diversas ideias, planos e etapas de 
execução, com altíssimo valor para todos os 
envolvidos: áreas de interface, consumidores, 
fornecedores, clientes, meio ambiente e 
sociedade.

Por isso, é fundamental buscarmos o nosso 
desenvolvimento sustentável, de maneira 
responsável e consciente: praticando ações que 
contribuam positivamente para o nosso futuro 
e para o futuro de outras pessoas.

» Devemos ser responsáveis por nossas 
atitudes, pois elas impactam a nós mesmos 
e a sociedade;

» Estar sempre dispostos a aprender e 
reaprender, pois quando aumentamos 
nosso conhecimento e nosso nível de 
consciência, nos tornamos mais capazes, 
maduros e responsáveis.



Comportamentos esperados

• Conhecer meu papel e minhas 
responsabilidades: 
É fundamental sabermos nosso papel e 
por quais atividades e entregas somos 
responsáveis para podermos oferecer nosso 
melhor.

• Tomar a frente de soluções:
Quando surge um desafio, dificuldade, 
problema ou oportunidade relacionados ao 
nosso trabalho, é nossa responsabilidade 
refletir e propor soluções para superarmos os 
obstáculos.

• Assumir ações e atitudes:
Mesmo quando algo não sai como esperado 
ou quando erramos, é importante assumir 
nossa responsabilidade, para aprendermos 
com as situações e servirmos de exemplo, 
também nos momentos mais difíceis.

RESPONSABILIDADE



Comportamentos não tolerados

RESPONSABILIDADE
Comportamentos n

• Procurar culpado(s):
Errar faz parte do processo de aprendizado, 
estamos todos aprendendo continuamente. 
Quando buscamos culpados ao invés de 
soluções, limitamos a atitude e a iniciativa das 
pessoas.

• Deixar de agir ou se isentar, frente às 
adversidades:
Fingir que não sabe ou não vê algo, ou encarar 
situações como “isso não é problema meu”, 
tendo consciência de que poderia ajudar, é 
falta de responsabilidade com o coletivo.

• Delegar sua responsabilidade a terceiros:
Os prazos são desafiadores, existem muitas 
tarefas e responsabilidades. Contudo, não 
podemos nos aproveitar da ajuda ou suporte 
de outras áreas ou colaboradores, quando 
uma responsabilidade é nossa.



ATITUDE E SENSO

DE DONO



ATITUDE E 

SENSO DE DONO
“Liderar pelo exemplo”; focar no que 
realmente importa.

O que esse valor signifi ca?

Quando algo é feito por obrigação, não é 
realizado com o que temos de melhor a 
oferecer. Alguém que tem atitude e senso de 
dono entende a importância do seu trabalho, 
do seu papel, das suas atitudes e das suas
competências como parte fundamental do todo.
Quem tem atitude e senso de dono sabe que:

» Seu trabalho é útil e fundamental para que 
seja entregue um bom resultado geral;

» Não adianta olhar somente para o seu 
problema ou para a sua meta. O resultado 
individual é apenas parte do todo, e a 
colaboração é questão de sobrevivência;

» Nenhuma área ou diretoria sobrevive 
sozinha. O prejuízo de um é o prejuízo de 
todos, pois somos interdependentes.



Comportamentos esperados

• Buscar o sentido do meu trabalho:
Podem surgir dúvidas a respeito da 
importância de alguma atividade que 
desempenhamos. É importante entendermos 
o porquê para que possamos melhorar nossa 
entrega.

• Enxergar além da tarefa ou atividade:
Pensar e atuar de forma limitada à nossa 
responsabilidade é o mínimo esperado de nós. 
Conseguir identificar os impactos do
nosso trabalho além do “nosso quadrado” é 
uma característica positiva e que só contribui 
para os resultados.

• Ser franco e transparente:
Falar a verdade é fator imprescindível para 
estabelecer credibilidade junto às pessoas. 
Em seguida, conseguir expor nossas ideias, 
opiniões e propostas cria uma proximidade 
que gera ou fortalece uma relação de 
confiança.

ATITUDE E 

SENSO DE DONO
Comportamentos es



Comportamentos não tolerados

ATITUDE E 

SENSO DE DONO
Comportamentos n

• Trabalhar com sentimento de obrigação:
Quando somos obrigados a fazer algo, isso 
significa que não temos escolha, e assim 
fazemos o mínimo que nos é imposto. 
Trabalhar é uma escolha e não uma imposição, 
por isso não podemos tolerar o mínimo.

• Ser individualista: 
As atividades e objetivos individuais são 
importantes, mas não tem validade se o 
resultado coletivo não é alcançado. Focar nos 
interesses individuais pontuais, de rotina ou 
de carreira leva a atitudes egoístas, que
prejudicam a nós e a outras pessoas.

• Concentrar, esconder, segurar informação 
ou conhecimento: 
Informação e conhecimento não são sinônimos 
de poder. Quanto menos compartilhamos, 
menos aprendemos e menor a chance de 
sermos reconhecidos e valorizados. Quando 
deixamos de ensinar os outros, pensando 
em manter nosso posto de trabalho 
garantido, deixamos de progredir, de sermos 
considerados em promoções, por não haver 
substituto pronto para exercer nossa função.



SIMPLICIDADE



SIMPLICIDADE
“Pensar limpo”; descomplicar.

O que esse valor signifi ca?

A simplicidade traz leveza a tudo: pessoas, 
processos, relações.

Que motivos alguém teria para complicar ao 
invés de descomplicar? Não existe
consequência positiva para isso. 

Quando a simplicidade se torna hábito, 
qualquer desafio ou percalço é superado
com mais facilidade.

Algo simples é fácil de entender, de praticar 
e de multiplicar – é pensar limpo e focado no 
objetivo e na solução.
O simples não tem amarras com os detalhes 
preciosistas, ou seja, que não interferem no 
real valor entregue.

Ser simples é diferente de ser simplório e 
se conecta com a essência e as raízes das 
pessoas.



Comportamentos esperados

• Reduzir ou eliminar burocracias:
Identificar controles, procedimentos e etapas 
de processo desnecessários ou redundantes, 
avaliar e validar sua eliminação, com o objetivo 
de aumentar a agilidade e/ou produtividade.

• Tornar os processos cada vez mais claros:
Elaborar e/ou revisar os processos e padrões 
com a coparticipação das áreas envolvidas, a 
fim de tornar a linguagem e a definição de
papéis e responsabilidades mais claros, 
facilitando seu entendimento e execução.

• Realizar uma comunicação assertiva:
Ao se comunicar, utilizar uma linguagem 
objetiva, clara e gentil, e um canal adequado e 
efetivo. Ouvir atentamente, pedir ao invés de 
mandar.

SIMPLICIDADE
Comportamentos es



Comportamentos não tolerados

SIMPLICIDADE
Comportamentos n

• Criar rotinas, etapas e controles paralelos:
Nossas atividades são regidas por políticas, 
processos e procedimentos oficiais. Não é 
necessário que outros mecanismos sejam 
criados, pois corremos o risco de desperdiçar 
tempo e recursos, gerando um “retrabalho” e 
reduzindo produtividade.

• Usar comunicação pouco clara e com siglas: 
Algumas áreas possuem expressões e siglas 
próprias, porém é importante atentarmos para 
a comunicação fora desse contexto, e também 
com relação à clareza do que desejamos expor, 
solicitar ou informar.

• Não facilitar para o próximo (criar 
dificuldade): 
Os processos e áreas são interdependentes, 
por isso não é aceitável que se beneficie 
uma etapa, uma área ou uma pessoa, em 
detrimento do que virá em seguida. É 
fundamental pensar nas sinergias e no impacto 
gerado por nossas ações.



HUMILDADE



O que esse valor signifi ca?

HUMILDADE

“Não se achar”; disposição para servir e 
aprender.

A humildade tem uma conexão com a 
simplicidade, apesar de serem coisas
diferentes. É saber que não se sabe tudo e 
estar aberto a aprender sempre.

O humilde tem a coragem de assumir que erra 
e o que precisa melhorar. Tem a nobreza de 
saber que está em constante aprendizado e 
a bondade de compartilhar o que sabe com 
tranquilidade, sem buscar estar no centro das 
atenções ou ser dono da verdade.

O humilde olha, sorri e conversa com todas as 
pessoas com o mesmo respeito, independente 
de hierarquia, função ou qualquer 
característica.

Quem tem humildade tem a coragem de se 
expor e se colocar vulnerável para aumentar 
a conexão com as pessoas por compartilhar 
suas semelhanças, muito mais do que apontar 
diferenças.



Comportamentos esperados

• Ter empatia e se colocar no lugar do outro:
Algo que conhecemos ou fazemos com 
facilidade pode ser difícil para outra pessoa. 
É importante entender que cada indivíduo 
aprende em um tempo, pode ter dificuldade 
ou uma prioridade diferente da nossa. Vale 
a pena conhecer antes de julgar, e oferecer 
ajuda quando puder.

• Reconhecer suas dificuldades e saber se 
desculpar:
Temos muitas oportunidades de aprender 
e, para isso, é louvável admitir o que não 
sabemos ou temos dificuldade. No processo de 
aprendizado também é natural errarmos, por 
isso reconhecer o erro e nos desculparmos, 
prestando atenção na próxima tentativa, é a 
melhor atitude para mantermos a confiança 
dos outros em nós.

• Saber receber feedback:
As críticas construtivas são ótimas 
oportunidades para o desenvolvimento. Ouvir 
com disposição para absorver o que pode
ser melhorado nos torna pessoas mais 
humildes, pois aceitamos nossas imperfeições, 
aprendemos e evoluimos com isso.

HUMILDADE
Comportamentos es



Comportamentos não tolerados

• Apontar erros e expor negativamente as 
pessoas:
É normal ficarmos frustrados quando erramos. 
Por isso, apontar ou expor publicamente um 
erro não trará a solução. Ao invés disso, a
pessoa exposta terá uma frustração ainda 
maior e, possivelmente, sentirá vergonha, 
piorando uma situação que precisaria de foco 
para ser resolvida.

• Interromper um interlocutor no meio da 
conversa:
Mesmo quando discordamos ou queremos 
complementar a fala de alguém, não é 
aceitável interromper quem tem a palavra 
para se posicionar. O ideal é aguardar e/ou, se 
possível, sinalizar ao interlocutor que gostaria 
de falar.

• Ter atitudes preconceituosas:
Toda atitude em que fique explícita 
a inferiorização de uma pessoa por 
características físicas, profissionais, religiosas, 
de gênero, sexualidade, ideologia, ou mesmo 
por divergir de uma opinião, não será tolerada.

HUMILDADE
Comportamentos n



COMPROMETIMENTO

E DISCIPLINA



COMPROMETIMENTO

E DISCIPLINA
Iniciar e concluir tarefas; cumprir o que 
promete e fazer bem feito, já na primeira vez;
estar ocupado e não apenas preocupado. 

O que esse valor signifi ca?

Como pessoas conscientes de nossas 
responsabilidades, sabemos a importância
de nosso papel e de nossas atitudes frente aos 
desafios.  No entanto, é comum muitas vezes 
nos preocuparmos, mas não agirmos. 

A falta de atitude pode suceder por 
diversos motivos, o fato é que essa falta 
cria ou agrava situações que precisam ser 
resolvidas. O comprometimento significa estar 
dedicado a agir e cumprir o que é de nossa 
responsabilidade, ou aquilo que prometemos.

A disciplina, por sua vez, é o combustível 
do comprometimento. Para cumprirmos 
com qualidade nosso papel e nossas 
responsabilidades, precisamos ter disciplina. 
Ou seja, precisamos planejar, nos organizar, 
realizar e gerir nosso tempo, alcançando as 
expectativas das pessoas com quem vivemos e 
trabalhamos – colegas, líderes e equipe.



Comportamentos esperados

• Trabalhar em equipe:
Executar um trabalho individual 
aparentemente nos passa maior sensação de 
controle. Trabalhar em equipe é uma rotina 
presente para grande parte das pessoas, e 
pode aumentar o potencial de resultados. 
Porém, exige alguns comportamentos 
essenciais: saber ouvir, saber ceder e aceitar 
a decisão do grupo, mas também argumentar, 
com respeito, caso tenha um ponto de vista 
diferente.

• Ter planejamento e organização:
Planejar e organizar pode ser um hábito 
precioso na definição do que é importante e 
do que é urgente frente a um objetivo. Com
essa atitude e consciência, a viabilidade e 
a credibilidade para negociarmos prazos, 
tirarmos dúvidas e propormos ideias aumenta
muito junto ao cliente ou a quem for 
necessário.

• Ter “acabativa”:
Conseguir terminar o que nos propomos a 
fazer nos permite uma autoavaliação, gerando 
satisfação pessoal e também oportunidade de 
melhorarmos na próxima oportunidade. 

COMPROMETIMENTO

E DISCIPLINA
Comportamentos es



Comportamentos não tolerados

• Não cumprir acordos estabelecidos:
Uma vez de acordo, compromissos firmados 
são símbolos de credibilidade e confiança. 
Quando não cumprimos com o que 
prometemos, podemos gerar desgaste ou 
quebra de um relacionamento que precisa 
existir.

• Mudar o combinado, sem consentimento: 
Assim como o não cumprimento de um 
acordo, a mudança do que foi combinado sem 
que a outra parte saiba e aceite tal mudança,
também pode significar falta de 
comprometimento e até mesmo de respeito 
pelo acordo firmado.

• Não se comprometer com prazos e 
entregas: 
Não concordar com um trabalho, uma 
atividade, entrega ou prazo sem motivo 
explicado, sem argumento ou por interesse 
pessoal injustificado, pode transmitir falta de 
preocupação com a necessidade apresentada 
e com o resultado que precisa ser gerado.

COMPROMETIMENTO

E DISCIPLINA
Comportamentos n



TRABALHO E 

HONESTIDADE



TRABALHO E 

HONESTIDADE
“O trabalho tudo vence”; integridade é� ca 
como base das ações.

O que esse valor signifi ca?

Por meio do nosso trabalho, conseguimos 
mais do que sobreviver, podemos também 
realizar nossos sonhos. Por isso, a integridade 
ética e nossas atitudes devem ser o ponto 
de partida para sermos pessoas dignas de 
merecimento, de reconhecimento e de 
admiração.

Honestidade significa falar a verdade, sermos 
sinceros não somente com os outros, mas 
com nós mesmos. O trabalho honesto retrata 
nosso caráter e faz parte do que podemos 
deixar de bom para aqueles que amamos. 
Pelos nossos gestos e exemplos é que seremos 
lembrados.

Podemos não ser capazes de mudar o mundo, 
mas podemos ser uma referência do que é 
preciso para essa mudança. E é importante 
lembrarmos, ainda, que a honestidade e o 
trabalho são a base das transformações.



Comportamentos esperados

• Admitir e acolher os erros: 
Além de assumirmos a responsabilidade por 
nossas atitudes, admitir quando erramos é um 
ato de coragem. Além de estarmos expostos 
aos julgamentos, precisamos enfrentar a nossa 
própria frustração. Nesse momento, vale uma 
avaliação do que poderia ser diferente, para 
que se possa aprender, mas também para 
termos autocompaixão e tentar novamente.

• Agir com ética sempre:
Que nossas atitudes não prejudiquem física ou 
moralmente a nós mesmos, a outras pessoas e 
ao meio ambiente. Fazer o que é
“certo”, segundo as leis e padrões da 
sociedade que vivemos.

• Incentivar que os outros também façam o 
bem:
Valorizar e reconhecer atitudes de outras 
pessoas que prezem pelo bem-estar, pela 
satisfação e pelos resultados do grupo.

TRABALHO E 

HONESTIDADE
Comportamentos es



Comportamentos não tolerados

• Não cumprir os códigos, normas e 
procedimentos:
Quando conhecemos as regras e de forma 
consciente decidimos por não cumpri-las, 
estamos sendo desonestos. Se uma regra
existe, é para que seja atendido um bem 
comum, o da maioria das pessoas que 
fazem parte de um grupo. Nesse caso, dos 
colaboradores e clientes Ypê.

• Dar “jeitinho” e forjar resultados:
Modificar ou manipular informações é 
equivalente a faltar com a verdade, pois 
alguém será enganado. O prejuízo pode ser 
pontual ou generalizado, de uma pessoa ou de 
todos os envolvidos.

• Não relatar uma dificuldade ou problema:
Esconder uma situação pode aumentar seu 
nível de complexidade e dificultar sua solução, 
prejudicando mais do que se fosse
prontamente relatada.

TRABALHO E 

HONESTIDADE
Comportamentos n




