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Vamos juntos mudar o mundo!
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O que é a Pink? 



A Pink é um sonho!
Sonho de mudar o mundo e as relações através 
da comunicação e da colaboração. Sonho de unir 
todos em um propósito, que é a evolução.
A gente nasceu por um ideal. Acreditamos que pessoas,
sociedades, empresas, relações e tudo que envolve o
ser humano só pode evoluir com comunicação e colaboração.
A comunicação tem que ser sem barreiras, limpa, acessível e vulnerável.
Todos os problema podem ser resolvidos com comunicação!
E é isso que vamos buscar!



O que significa ser um Pinker?



Isto é para os subversivos.
Aqueles que não se contentam com o comum.
Que têm sede de evolução e movimento.
Que desafiam o mundo e a si próprios diariamente.
Que se sentem confortáveis diante do caos e não têm medo de enfrentar desafios complexos.
Que entendem as regras, apenas para reinventá-las.
Isto é para os rebeldes, para os fazedores, para os que pensam apesar da caixa.
Ser Pinker é mais do que uma mentalidade, é um estilo de vida. É viver com um propósito claro 
de querer mudar e melhorar o mundo, enquanto o resto luta pelo mediano e se apega 
desesperadamente ao status quo.
Construímos ferramentas para elas trabalharem a nosso favor. E não o contrário.
Celebramos a humanidade, e isso é o que nos motiva a levantar da cama e fazer o que fazemos 
todos os dias.
Pintamos de pink tudo aquilo que achamos quadrado, sem sal, sem cor.
Damos vida ao insosso. Somos sexy

Nosso manifesto!
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O que realmente importa?



CORAGEM

Dizer o que pensa

Tomar decisões difíceis 

Questionar ações que não estejam alinhadas com valores Pink
Assumir erros para compreender falhas

Ser vulnerável 
Ter coragem não significa não ter inseguranças, mas agir apesar delas



Expor uma falha ou erro, não é uma ação 
de fraqueza, mas sim, uma ação de coragem! 

Tem que ter muita coragem para admitir o seu pior momento e 
ainda assim, dividi-lo com outras pessoas. Já aconteceu de 
pinkers demonstrarem imensa coragem em situações de erros 
operacionais que causaram grande estresse para alguns clientes. 
Em alguns casos, levando até a perda daqueles clientes. E em 
todas as situações a postura foi de admitir o erro sem pensar duas 
vezes, não levando em conta as consequências que poderiam 
acontecer, 

Isso é coragem!



“A vulnerabilidade soa como verdade e sente-se como coragem. Verdade 
e coragem não são sempre confortáveis, mas elas nunca são fraqueza.”

Brené Brown 



COMUNICAÇÃO

Articulação na fala e na escrita 

Bom ouvinte e empático

Postura calma em situações de estresse e pressão
Apto a diferentes formas de comunicação para compreender as pessoas

Troca de feedback sincero, útil e objetivo entre os colegas de trabalho



A comunicação é o caminho pra tudo!

Valorizamos muito a troca e o compartilhamento de informação entre 
toda empresa. Uma das práticas que adotamos para potencializar 
nossa comunicação é a reunião mensal de todos setores, um encontro 
para compartilhar informações, conquistas e desafio de cada área.



“A má informação é mais desesperadora que a não-informação.”
       Charles Caleb Colton



Não se contentar com pouco

Sede de evolução
Desafiar o mundo e a si próprio

Mudar o status quo

REBELDIA



Ser rebelde é acreditar ainda que 
os outros digam o contrário!

Nosso principal ato de rebeldia é não ter medo de fazer diferente! A sede por 
evolução e não se contentar com pouco nos levou ao nosso principal ato de 
rebeldia até o momento: mudar o status quo.  Queremos quebrar o conceito de 
quanto maior uma empresa é, menos contato humano ela tem. Acreditamos que 
o contato humano é melhor do que qualquer algoritmo e é com um atendimento 
excepcional que vamos ser capazes de moldar um mundo melhor. 



“Não são os rebeldes que criam os problemas no mundo, são os 
problemas do mundo que criam os rebeldes.”

           Ricardo Flores Magón



COLABORAÇÃO
O sentimento de realização vem do coletivo

Meta individual não é mais importante que a meta do time
Atitudes e demonstrações de contribuição para o melhor do outro



A colaboração entre pessoas com diferentes 
habilidades é capaz de potencializar forças de cada 
indivíduo.

Em momentos de crise, por exemplo, há uma instabilidade no 
sistema de muitos clientes. Naturalmente nesse cenário vai haver 
um grande fluxo no suporte, com reclamações, desespero e 
dúvidas. Em meio ao caos, em várias ocasiões todos os times se 
uniram, mesmo quem não estava trabalhando naquele momento, 
ficaram disponíveis e de prontidão para ajudar. A Pink não é pra 
quem espera um reconhecimento pessoal, pois isso não funciona 
em times colaborativos.



“O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha 
campeonatos.”

           Michael Jordan



CURIOSIDADE
Se interessar em aprender

Contribuir nas áreas além da sua especialidade
Entender os variados tipos de cliente e como otimizamos a comunicação de suas empresas



A transformação de todo um setor!
Hoje nosso suporte não é um simples atendimento ao cliente, é um setor 
que realmente resolve problemas,- analisa situações, coleta feedback de 
experiência dos clientes para reparo e melhora do nosso produto.
Mas isso veio do nada? Não!
Isso só foi possível, pela curiosidade do time em entender de fato o porquê 
das coisas. Suporte não é um mero reprodutor de feedback do time técnico, 
é uma área autônoma e representativa.



“Porque não?”

Pedro Macharoto



HUMILDADE
Não ter medo de ser diferente
Aceitar nossas próprias imperfeições e aceitar as imperfeições do outro

Normalizar dizer eu “não sei, preciso de ajuda”

Não ter vergonha em pedir ajuda



Humildade é o caminho para as coisas boas

Pessoas humildes são excepcionais! 
Ter a humildade de reconhecer os próprios erros e 
ter consciência dos atos, sejam bons ou ruins.
Humildade de querer evoluir. Fazer o bem genuinamente 
sem querer nada em troca. Ser melhor. Se desconstruir para 
se reconstruir, isso é incrível, às vezes difícil, mas incrível.  



“O segredo da sabedoria, do poder e do conhecimento é a humildade.”

Ernest Hemingway



GENEROSIDADE
Empatia
Ter a sensibilidade de se importar com quem está ao seu lado

Se aceitar imperfeito, e aceitar as imperfeições do outro

Ter capacidade de se identificar com o outro



Se importar com o outro é essencial para o
bem-estar e integração entre todos os times.

Demonstramos empatia quando nos colocamos no lugar do outro de forma 
verdadeira, sem preconceitos ou julgamentos. Além de criar um ambiente 
seguro e confortável, ter empatia auxilia na comunicação da equipe e 
contribui no desempenho de todos



“Empatia é saber enxergar a alma do outro sem julgar nada do que 
está ali. É respeitar o espaço e tempo de cada um, e é compreender 

que as dores pesam de jeitos diferentes dentro de cada pessoa. 
Nem sempre o que é fácil pra você, também vai ser pro outro”

           Gabriela Freitas



Apto a criar novas ideias importantes para a Pink

Analisar questões para descobrir soluções
A mediocridade nos incomoda, temos sempre que pensar em novas soluções e processos

INOVAÇÃO



Estar disposto a criar algo novo é indispensável!

Por aqui, estamos sempre buscando alternativas que possam fortalecer 
nosso desempenho, como mudanças no processo da operação, insight e 
sugestões. 



“A criatividade é pensar coisas novas. 
A inovação é fazer coisas novas.”

           Theodore Levitt



Troca com todos os colegas, independente de origem, cultura, orientação sexual e identidade de gênero

Refletir em diferentes perspectivas para tomar as melhores decisões

Defender os colegas que estejam em alguma situação 

desconfortável ou ameaçadora 

INCLUSÃO



Compartilhar oportunidades da empresa em canais 
gerais, que possam atingir diversas pessoas.

É fundamental que a informação seja divulgada de forma ampla, sem excluir 
as "minorias", para que possamos levar oportunidade e trazer diferentes 
vivências para nosso espaço de trabalho. 
A Pink está comprometida com a inclusão de diferentes perspectivas 
dentro da empresa e com a formação de uma sociedade mais justa.



“A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças 
e não com as igualdades.”

           Paulo Freire



Ser guiado por missão
Alinhar expectativas para que a Pink seja o meio 
para os objetivos e para as grandes coisas e conquistas

MISSÃO PESSOAL



Todo mundo tem uma missão, seja com a família, 
em relacionamentos ou no trabalho.

Alguns pinkers têm o sonho de ter sua própria empresa, 
guiada pelas suas paixões. Na Pink, eles podem aprender 
o que é preciso para alcançar esse sonho.



“Sem sonhos, a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não 
têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais.”

Augusto Cury



Generosidade

   Curiosidade

Comunicação

Coragem
Inovação

Inclusão

Rebeldia

Colaboração
Missão pessoal

TUDO ISSO É A PINK...

Humildade
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O que não toleramos: 
Assédio, desonestidade, discriminações, egoísmo, 
competitividade e covardia. 
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O que é ter grande performance?



A Pink é um local de trabalho onde todos os Pinkers se 
respeitam e aprendem uns com os outros diariamente. 
Aqui você vai encontrar um time unido, formado por 
pessoas extremamente eficazes.



Contratação
A Pink contrata colaboradores de maneira inteligente, pensando no 
aproveitamento a longo prazo, por isso os novos pinkers têm 
liberdade para se desenvolverem em outras áreas.
Recebemos o novo Pinker da melhor forma possível, para que essa 
pessoa se sinta respeitada, acolhida e integrada ao ambiente de 
trabalho.



Trabalhar muitas horas 
não é um diferencial
Não medimos performance com o tanto de horas trabalhadas, mas 
sim com os resultados que são alcançados no tempo trabalhado.
Se preocupar em realizar um trabalho bem feito deve ser a meta.
Ter alta performance não é trabalhar muito, mas trabalhar bem.



Diferentes perfis trabalhando juntos
Qual o perfil do funcionário ideal? Qual a importância de 
conhecimento técnico e habilidade de comunicação? A verdade nua e 
crua é que existem vários perfis e seria muito chato se todo mundo 
fosse igual ou pensasse de forma padrão.



É muito importante que dentro de uma equipe tenha diversos 
tipos de perfis, pois esse equilíbrio faz a diferença nas tomadas 
de decisões importantes, equilibrar coração e razão!
 Ah, é importante deixar claro que todos possuem tais características. 
Então ser bom em um ou em outro não necessariamente torna inapto 
a desenvolver qualquer tipo de habilidade.



Time dos Sonhos
O Time Pink é formado por pessoas que pensam 
grande e extremamente eficazes, o time dos sonhos.
Quando pessoas altamente capacitadas trabalham juntas em um
 cenário colaborativo, elas inspiram umas às outras a serem mais 
criativas e produtivas, resultando em um time alinhado e bem-sucedido.  



Liderança
Muito se engana quem acha que ser gerente é ser chefe!
É fundamental que haja uma boa comunicação das 
lideranças para com os demais membros da equipe. 



Os gerentes devem ter uma abertura sincera com o time, prezando 
sempre pela honestidade, bondade e respeito, para que ninguém 
do time fique surpreso com opiniões e decisões.

Não culpar quando alguém tomar uma decisão equivocada, 
questionar qual fase do processo não foi bem alinhada.

Não controlar a equipe, mas refletir como as estratégias estão sendo 
articuladas e se há inspiração suficiente para alcançá-las. 



Inspiração

Grupo de pessoas incríveis
Quando você tem uma grande performance ou grande espírito, pode 
mudar as percepções e ações do outro
Ser inspiração para os outros que estão ao seu redor



Se importar com o outro é essencial para o bem-estar 
e integração entre todos os times

Na Pink existem pessoas incríveis, alguns conseguem mudar o dia de todo 
mundo só de mandar uma mensagem ou entrar numa reunião! 

Temos personalidades muito dispostas ajudar todos e a estimular
 um clima descontraído, com bons momentos. 

Esse grande espírito de nossos membros, fez com que os demais se 
interessassem mais por uma convivência - ainda que pelo ambiente 
digital -, e por deixar os dias mais leves, a produtividade aumentou.



É preciso relaxar!

É importante que os Pinkers tirem férias de 15 dias a cada 6 meses
Se dedicar ao trabalho é importante, mas tirar um tempo para 
descansar e cuidar da saúde mental é fundamental.
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Liberdade, Honestidade & Confiança

Pinkers não tem limitações.
A Pink acolhe os Pinkers de forma que todos se 
sintam confortáveis e livres para serem quem são, 
desde que haja respeito 



Pinkers tem responsabilidades: 

Prezar pelo sucesso dos nossos clientes

Entregar bons resultados

Participar das reuniões e apresentar mensalmente o que foi 
produzido/alcançado pelo setor  

Preencher o timesheet dentro do prazo, sem deixar acumulado 
para o final do mês



Pinkers tem liberdade para criar e desenvolver:
Todos os pinkers são livres para propor projetos e se 
desenvolver na área que tenham mais afinidade. 



A flexibilidade de fazer o próprio horário, criar ações, controlar
suas atividades, e a opção de se encontrar em outros setores, 
fazem com que todos se sintam pertencentes ao universo Pink. 

Sentimento de pertencimento

Gera mais colaboração entre os times

Incentiva decisões que visam o desenvolvimento pessoal e da  
empresa



Pinkers são auto disciplinados para 
deixar claro as suas entregas e conquistas:

É fundamental que os processos de cada setor e cada 
Pinker seja compartilhado com toda a empresa para que 
todas as áreas possam se conectar e estimular uma 
produção colaborativa.



A Pink tem confiança nos Pinkers:

Acreditamos que a autoconsciência é muito importante
em uma troca entre empresa e funcionário. 

Nossa intenção é aumentar a liberdade do 
funcionário à medida que crescemos.

Ao invés de limitá-lo, temos sempre que atrair e nutrir pessoas 
inovadoras, então temos melhor chance de sucesso sustentado.
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Por que gerenciar através do contexto?



Pessoas de alto desempenho e força de espírito
irão fazer melhor se puderem entender o contexto

É importante evitar ações que estimulem o controle da 
empresa, como decisões tomadas de cima para baixo, 
planejamento e processos super valorizados.

Investindo em contexto, na conexão com a empresa,
os Pinkers criam um sentimento de colaboração 
muito grande.



Pensando nisso e em estimular o processo de decisões sólidas, adotamos 
algumas práticas para fornecer visão e compreensão geral da empresa:

Onboarding cultural: após ser contratado, esse é o primeiro passo do Pinker. Imersão 
no ambiente cultural da Pink com o time de Community.

reunião de setores: encontro mensal com todo o Time Pink para acompanharmos o 
desenvolvimento de cada área e compartilhamento de informações sobre as próximas 
metas. 

1:1: reunião do gestor da área com cada membro da equipe. E tem como pauta a 
cultura da Pink, processos, desenvolvimento pessoal e profissional. 



Por que 1:1?

1:1 é um fator crucial na construção
 de culturas organizacionais sólidas

A troca e o fluxo de informações são fatores fundamentais 
para o desenvolvimento da Pink e de cada um dos Pinkers.



Além disso, para uma troca sincera e compartilhamento de 
informações, é necessário que o gestor demonstre suas 
vulnerabilidades, pois ao expor suas pretensões profissionais 
e os próprios defeitos, vai ser criado um ambiente confiável e 
confortável para expor críticas, ansiedades e preocupações. 



É o momento de cada Pinker ser ouvido no ambiente profissional, de direcionar a 
preocupação também para o desenvolvimento pessoal e de carreira. 

As vantagens do 1:1 são:

Melhorar fluxo de informações na Pink, para possibilitar reações e 
decisões preventivas

Fazer com que as lideranças engajem os Pinkers por meio de feedback, 
direcionamento e desenvolvimento de carreira

Confiança entre gestor e o time, afinal todos tem a liberdade para expor 
opiniões sem o receio de ser mal interpretado ou sofrer algum tipo de 
julgamento



Responsabilidade coletiva
Todos nós como pinkers temos a responsabilidade de 
garantir a disseminação dos nossos valores, buscando 
sempre alinhar o pensamento e o espírito da empresa.
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DESENVOLVER



Umas das partes mais legais em uma startup
é o sentimento de desenvolvimento!
O sentimento de participação em cada parte do processo, 
desde preencher uma planilha, até propor novas soluções

 
 



Participar de novos projetos

Criar processos do zero
Propor ações que possam auxiliar no crescimento da empresa

Sentimento de dever comprido

Desenvolver é...



O sentimento de colaboração por estar construindo algo grande, nos leva a 

enfrentar grandes desafios! A sede por evolução e por desenvolver, nos levou ao 

nosso principal desafio até o momento, nossa primeira grande corporação, 

apelidada carinhosamente como “Missão Estácio”. Essa foi mais uma prova de 

que conseguimos transformar o impossível em possível! Entregamos mais de 

100 Pinks para YDUQS em duas semanas, isso só se tornou possível com a 

cooperação incansável de todos os times.



SE DESENVOLVER



Que os seus sonhos se realizem!
Se você tem um sonho, a Pink vai te ajudar a chegar lá! 
Queremos te mostrar o caminho para se desenvolver e 
possibilitar o conhecimento necessário para ser melhor.
 



Se desenvolver é...

Estar em um ambiente que possibilite aprendizado constante
Adquirir conhecimento que possa ser usado além da Pink

Poder crescer dentro da empresa

Fazer o que gosta



A Pink Academy mistura os valores de curiosidade e colaboração, em que um Pinker 

capacita o outro. Acontece por meio da divisão do conhecimento para que uma pessoa 

aprenda uma função. Na Pink Academy, o tutor tem uma troca de conhecimento com 

supervisionado, até que ele se torne totalmente pleno.
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ERA UMA VEZ



Consultorio.com Pink assistant
01/2018

A primeira corretora de 
plano de saúde 100% 

virtual, que buscava resolver 
os problemas do sistema de 

saúde do Brasil

07/2019

A pink assistant foi um 
sistema de marcação de 

consultas e procedimentos, 
que facilitava um dos 

processos mais complicados 
da area da saude. 

Pink App 

Em setembro de 2019 a Pink 
nasceu. Pivotamos com  o sistema 

espelhado no rocket e uma 
integração terceirizada com o 

intuito de mudar o mundo através 
da comunicação. 

09/2019



PinkDesk 
06/2020

Com novas oportunidades, e 
grandes clientes como Unimed, 

Record e Tok stok, tivemos a 
necessidade de aprimorar a nossa 

ferramenta, e assim nasceu a 
versão PinkDesk, derivada das 

configurações do livechat do rocket 

Primeiro Grande Desafio

Em setembro de 2020, tivemos nossa 
primeira crise, causado por uma 

sobrecarga no banco de dados. Todos 
os nossos clientes foram afetados. Isso 

impactou muito os negócios e 
empreendimentos, pois culminou em 

uma chuva de churns

09/2020
PinkCollab 

02/2020

Nossa primeira grande evolução, 
agora com nossa própria integração, 
construímos uma ferramenta mais 

estável e estruturada, abrindo 
oportunidade de novos negócios e 
de crescimento exponencial. Essa 

nova forma de pink ficou conhecida 
como Pink Collab.  



PinkBeta
12/2020

Começamos o projeto beta, com 
uma nova infraestrutura dando 

mais autonomia ao time de 
tecnologia para voar mais alto.

Migração Forçada
01/2021

Por uma falha interna, tivemos que 
migrar 171 clientes  em 2 dias, uma 

missão que parecia impossível e 
nossa equipe fez virar possível. 

Primeira Bigcorp
03/2021

“Missão Estacio” Um grande desafio 
para toda a equipe, mas uma vez 
transformamos o impossível em 

possível. Tivemos a missão de entregar 
mais de 100 pink’s para a YDUQS em 

duas semanas. Juntamos a força de 
todos os setores para fazer acontecer.

 



VAMOS CONTINUAR ESCREVENDO
 A NOSSA HISTÓRIA.




