Survivor Kit
Um guia rápido sobre o jeito WHF de transformar as coisas
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First
things
first

Seja bem vindo à WHF. Nós somos uma empresa
jovem e inquieta - formada por pessoas que querem
tornar o mundo um lugar melhor para se viver.
Acreditamos que, projeto a projeto, é possível
reinventar os produtos e serviços pelos quais
interagimos com o mundo. Para entender como
estamos fazendo isso e como você pode colaborar
nessa jornada, nós criamos este documento.
Ele está dividido em duas partes essenciais para que
você embarque nessa história. A parte 1, o Culture
Code, servirá para que você compreenda como nós
interagimos entre nós e com o mundo e a parte 2,
Framework WHF, servirá para orientar você na jornada
de desenvolvimento de projetos.
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First
things
first

Não imaginamos, contudo, que este documento
venha a unificar de maneira definitiva como futuros
projetos possam ser desenvolvidos. Pelo contrário.
Acreditamos que seu grande valor está em ser um
registro organizado da maneira como pensamos hoje
para que isso sirva de ponto de partida para que você
possa dar passos cada vez maiores a partir de nossos
aprendizados, ajudando a definir como pensaremos
amanhã. Sinta-se à vontade para colaborar conosco na
evolução das próximas versões.
Aproveite!
Mar 2017
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Culture Code
Uma conversa sobre o que acreditamos e como interagimos

Parte 01

De onde viemos e
porque estamos aqui?
Sabemos que essas são perguntas elementares da vida e normalmente são bem
difíceis de responder. Mas quando se trata da WHF tudo fica mais fácil.
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People first, job
descriptions later.

Todos os dias nós interagimos com nossos
clientes e conversamos sobre a importância de
definir e manter viva a cultura de suas
empresas. Nós sabemos que este é um fator
essencial para o sucesso. E quando dizemos
sucesso estamos, sim, falando do sucesso da
empresa. Mas também nos referimos ao
sucesso de cada um aqui dentro. Nós realmente
nos importamos com o legado que deixamos,
tanto nas empresas com as quais trabalhamos
quanto na vida das pessoas que trabalham aqui.
Por isso olhamos para você primeiro como
pessoa e depois como funcionário. E assim
funciona conosco: antes de sócios somos
grandes amigos. Essa é a uma das razões pelas
quais fizemos este documento: para facilitar
que você compreenda a nossa história e passe a
construir a sua também.
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Linha do tempo
2013

2014

2015

2016

2017

A WHF é uma empresa jovem na idade também.

A segunda fase começa em 2016 e realmente

Nós gostamos de dividir a história da empresa

não sabemos até quando ela durará. Por

em dois ciclos. O primeiro ciclo compreende o

enquanto estamos bem felizes com ela. Aqui a

período de 2013 a 2016. Quando a empresa foi

empresa passa a se chamar WHF e assume o

fundada e chamava-se WH2F. Nesse período o

design como centro da sua visão de trabalho.

foco esteve, principalmente, em entregar
estratégia, trazendo a atuação digital para a
pauta.
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Porque levantamos
da cama toda
manhã?

Estamos vivendo uma das grande revoluções
enquanto sociedade. Tão impactante quanto o
Iluminismo ou a Revolução Industrial, vivemos
hoje um momento de alta velocidade e de
ciclos de ruptura intensos. Esse momento é o
reflexo de uma sociedade conectada em rede
onde tudo e todos estão cada vez mais
conectados.
Em poucas palavras, nós buscamos fazer a
diferença nesse contexto de transformação.
Nosso propósito é colaborar com a sociedade
neste momento de transição criando uma nova
dinâmica que coloque as necessidades das
pessoas como ponto de partida para o
desenvolvimento das relações e negócios.
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Como estamos
organizados?
Para entender como interagimos é essencial que você
entenda como estamos organizados (ou não).
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Mais
simples
do que
parece
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Nós simplesmente adoramos manter as coisas
simples. Por essa razão nossa empresa está
organizada por áreas de conhecimento claras.
Basicamente a empresa é dividida em duas
áreas.
A primeira diz respeito à camada de negócios ou seja, cuida para que o negócio cresça e se
mantenha sustentável. A segunda área diz
respeito ao desenvolvimento dos projetos. É
responsável por criar para nossos clientes
soluções das quais nos orgulhamos.
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Áreas Conhecimento WHF

Business Growth
Negócios
Gestão
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Admin.

Projetos

Design
Conteúdo
Tecnologia
Data & Media Analytics
Produção
Gestão Projetos
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Dia a dia
A partir dessas áreas, nós organizamos os times
de projeto de uma maneira eficiente, que
proporcione autonomia e condições para o
desenvolvimento dos talentos. Na prática,
funcionamos através de Squads - isto é,
pequenas unidades de trabalho
multidisciplinares. Cada Squad possui uma
equipe fixa de projeto e atende uma carteira
pré-determinada de clientes.
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Squads
Aspecto Técnico

Equipes Pequenas (3 a 7 participantes)
Missão específica
Roadmap claro
Trabalha através do ágil
Domínio sobre o problema a ser resolvido
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Squads
Aspecto Cultural

Você conhece quem está ao seu lado
Tem uma identidade clara
Facilita a comunicação
Construir algo até o fim (realização)
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squads

squads

Projetos

Apoio
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Estrutura Interação Squads
Squad 1

Squad
Apoio

Squad 2

Squad 3

Os Squads de projetos são focados, cada um
respectivamente, em seus clientes…
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Estrutura Interação Squads
Squad 1

Squad
Apoio

Squad 2

Squad 3

…já os membros dos Squads de apoio participam
simultaneamente de diferentes solicitações de
colaboração nos Squads de projetos
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Anatomia de um squad de projeto
nome que reflita a
personalidade do squad
Adoramos usar referências
a filmes e séries nesses casos

Little Giants
facilitador

Product Owner

O P.O. é a figura responsável por
facilitar a visão estratégica do
projeto e viabilizar condições de
desenvolvimento do projeto para
o restante do time.

Design Tecnologia

áreas de conhecimento
onde a equipe é distribuída
O número de representantes de
cada área varia de acordo com o
projeto, mas todos possuem voz
ativa no processo de decisão do
projeto

CULTURE

CODE

|

WHF

Conteúdo

MISSION

MISSÃO
Missão clara pela qual o squad
trabalha todos os dias. Clara e
visível para todos, facilita a
jornada!
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Squads de Apoio
Existem ainda os Squads de Apoio. Eles
são unidades criadas com habilidades
específicas para colaborar com aspectos
específicos da operação dos projetos. O
seu objetivo é prestar assistência à
operação de cada Squad de Projeto.
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Anatomia de um squad de apoio
nome que reflita a
personalidade do squad

X Man

Adoramos usar referências
a filmes e séries nesses casos

Gestão
Projetos

Pesquisa

Analytics

MISSÃO
Missão clara pela qual o squad
trabalha todos os dias. Clara e
visível para todos, facilita a
jornada!

MISSION

áreas de conhecimento
complementares aos projetos
Cada membro desta unidade é
acionado conforme necessidade
dos squads de projeto

Outros fatos sobre
a nossa rotina:
Trabalhamos sob a visão do Ágil através do Scrum;
Use os post its com sabedoria, grandes post its
trazem grandes responsabilidades;
Os Squads são como uma turma de amigos no
intervalo da escola: você ganha intimidade e isso
pode ser divertido e complexo ao mesmo
tempo :P mas saiba que sempre pode contar com
seu parceiro;
Absolutamente tudo por aqui se resolve com uma
conversa franca e sincera;
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Os 4 fundamentos
É difícil de acreditar, mas tudo o que fazemos segue uma cartilha
muito simples. Sempre que estiver em dúvida retorne a ela. Sem crise.
Apenas seja fiel a isso.
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The
beautiful
game

Uma das coisas que mais nos orgulhamos na WHF é o
fato de que ela é o resultado de inúmeras experiências
que nós, como sócios, vivenciamos ao longo de nossas
trajetórias. Isso significa que finalmente criamos a
empresa na qual gostaríamos de trabalhar. Para fazer
isso buscamos no esporte a inspiração para a nossa
gestão (sério, somos apaixonados por esporte). Você
pode ter imaginado um bando de caras aficcionados
em resultados usando shorts apertados. Mas não, não
é sobre isso - ainda bem.
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The
beautiful
game
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Nós trouxemos para dentro do nosso negócio uma
cultura baseada no trabalho coletivo e na sinergia,
sabendo que talentos individuais nunca devem estar
acima do grupo e que não é o time mais forte que leva
o título pra casa, mas sim aquele que melhor se adapta
aos diferentes momentos da temporada.
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Isso provavelmente explica os quadros e citações

The
beautiful
game

espalhados pela empresa e os nomes das salas. Isso
também pode explicar algumas analogias que surgem
em nossas conversas, mas, mais do que isso, isso
explica como desenvolvemos talentos, como
trabalhamos de forma pragmática e ao mesmo tempo
criativa, como adaptamos nossa estratégia com
facilidade e principalmente, como nos conectamos
com o outro. A partir dessa ideia, nós desenvolvemos a
nossa maneira de pensar e agir, sintetizada em 4
princípios básicos.

Se você quer entender um pouco mais sobre isso, vale a
pena clicar aqui para ver estes 5 minutos de video.
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Fundamento 01

Play hard
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Nós acreditamos que é preciso sempre
evoluir. Por essa razão recomendamos - e
também estimulamos -que você saia da sua
zona de conforto técnica e empática nos
projetos. Recomendamos que você estude,
levante discussões, teste novos formatos em
absolutamente tudo o que fizer. Somente
através dessa atitude nós evoluímos nosso
padrão de jogo. Não faça corpo mole.
Movimente-se sempre.

Play Hard

O “Play Hard” é sobre
dar o seu melhor para
evoluir, não é sobre
trabalhar em excesso.
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Play Hard

Estrutura Enxuta
Nós fazemos o possível para manter a empresa
pequena. Nós preferimos um ambiente onde
realmente nos conheçamos e saibamos com
quem estamos trabalhando. Para que isso seja
uma realidade é preciso que cada um dê o seu
melhor e tenha um alto domínio técnico daquilo
que faz. Nós contamos com a sua força de
trabalho na hora de dimensionar a equipe.
Vamos continuar Slim!
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Play Hard

Você detém a responsabilidade
A WHF foi estruturada para garantir a autonomia
de quem trabalha aqui. No entanto muita gente
não está acostumada com isso. Por essa razão
queremos deixar claro para você que o seu
projeto depende do que você (e seu time)
fizerem com ele. Você está no volante.
Acreditamos num ambiente onde nossos
profissionais possam imprimir sua visão de
maneira livre, que possam discutir soluções sem
meias palavras em vez de simplesmente
cumprirem demandas. Se essa ideia lhe parece
boa você está no lugar certo.
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Play Hard

Desenvolva-se
Uma de nossas grandes alegrias é ver a
transformação das pessoas aqui dentro. Sempre
retornamos ao momento zero da contratação de
qualquer profissional para entender como cada
um está se desenvolvendo aqui. A maneira mais
honesta que podemos fazer isso é
simplesmente não criar obstáculos para a sua
evolução. Portanto, mexa-se! Desafie-se!
Aprenda coisas novas para cada projeto. E conte
com a gente para o que for. Para criar condições,
para custear um curso, para fazer um
experimento. Estamos aqui para facilitar.

CULTURE

CODE

|

WHF

32

Play Hard

A empresa é o que fizermos dela
Nosso ambiente é pautado pela liberdade. E isso
se estende ao seu grau de satisfação ou de
insatisfação com a empresa. Será que estamos
sendo inovadores? Será que estamos nos
posicionando bem? Será que estamos fazendo a
diferença? Pois bem, essas são perguntas que
devem ser respondidas por todos. Se você acha
que algo precisa mudar, seja um processo, uma
atitude, uma iniciativa; levante-se na multidão e
venha à frente - estaremos aqui com você. A
WHF é um lugar para aqueles que põem a mão
na massa.
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Fundamento 02

Play Smart
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É impossível fazer as coisas do mesmo jeito
esperando resultados diferentes. Nós
estimulamos atitudes que levem à criação de
novas soluções. Recomendamos que
absolutamente tudo o que você faça, faça de
uma maneira que outra pessoa possa dar
continuidade. Evite repetições desnecessárias,
concentre-se em criar diretrizes de fácil
aplicação.
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Play Smart

O “Play Smart” é sobre
pensar diferente,
sobre descobrir novas
formas de ser mais
eficiente.
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Play Smart

Evite Repetições
Não há nada pior que o piloto automático. Por
isso seja inteligente na maneira como você
desenvolve o seu trabalho. Isto é, crie sempre
pensando em otimizar seu tempo (e dos outros
também). Não raro as mesmas tarefas cotidianas
são repetidas. Acreditamos que é preciso pensar
de maneira estrutural. Seja na hora de escrever
uma linha de código na criação de uma simples
interface. Eu já fiz isso antes? Quais são os basic
steps dessa rotina que podem ser otimizados?
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Play Smart

Procure Rotas Alternativas
Não é porque algo acontece de determinada
maneira que devemos necessariamente seguila. Nós acreditamos em uma estrutura de
trabalho enxuta e economicamente viável. Uma
das maneiras mais eficientes de fazer isso
acontecer é ser crítico em relação ao modus
operandi das coisas. Procure sempre rotas
alternativas para chegar ao seu destino.
Pergunte, converse, entenda sempre o contexto
por trás da necessidade para descobrir atalhos
sobre como chegar lá.
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Fundamento 03

Play Together
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Trabalhe em grupo. Encare a beleza disso e
entenda que a troca de experiências e a cocriação nos leva mais longe do que o voo solo.
Abominamos pessoas que apontam o dedo
para culpar ou batem no peito para brilhar
sozinhos. Sério. Apenas não seja esse cara.
Ponto final.
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Play Together

O “Play Together” é
sobre pensar
colaboração, sobre
fazer a diferença para
o outro aqui dentro.
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Play Together

Jogue em equipe
Talentos ganham jogos, times ganham
campeonatos. É nisso que acreditamos. Nós
sabemos que trabalhar em equipe nem sempre
é fácil e muitas vezes as coisas podem ficar um
pouco confusas - respire fundo - o momento da
virada surge em seguida. Recomendamos que
você adote seu Squad como uma família, como
personagens de Friends ou How I Met Your
Mother. Nós escalamos estrategicamente cada
personagem do seu Squad para potencializar as
suas próprias habilidades. A soma de vocês
todos juntos é muito maior do que o valor
individual de cada um. Mas, importante, não se
limite a eles somente! Suas interações podem
acontecer com a empresa toda.
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Play Together

Colabore sempre!
Sapo de fora da palpite sim. Muitas vezes
acabamos com a visão limitada pelo nosso
próprio envolvimento com o projeto. Por isso,
não importa o contexto, seja dentro do seu
próprio Squad ou fora dele, seja dentro do seu
job description ou além dele - colabore. Um
ambiente livre para a troca de experiências é
uma das coisas mais ricas que podemos
proporcionar a você.
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Fundamento 04

Have Fun
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It’s all about the journey! Nós somos
apaixonados pelo que fazemos e por isso
acreditamos que a alegria é um elemento
essencial para a criatividade. A conexão que
estabelecemos ao realizar em grupo é algo
vital, acima de qualquer objetivo de projeto.
Sinta-se livre para imprimir sua marca em
nossa empresa, para ser estranho à sua
maneira - garanta que a sua autenticidade
está à mostra. E divirta-se com a sua rotina.
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Have Fun

Imprima sua marca
Nós temos um jeito bastante particular de
pensar e desenvolver soluções. No entanto ele
não é proveniente de um único cérebro
pensante. Pelo contrário. Nosso segredo está no
estímulo às impressões individuais de cada um.
Sinta-se à vontade para se divertir com o seu
trabalho, para imprimir sua marca, para ser feliz
com o que está fazendo. Imprima sua visão, seu
jeito de trabalhar e respeite as visões e maneiras
de quem está ao seu lado.
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Have Fun

Sinta-se livre para ser estranho
A playlist do nosso happy hour é sempre a mais
eclética possível. Sério. Difícil batê-la. Ela
representa bem a liberdade que já
mencionamos aqui. Não se sinta envergonhado
pelo seu jeito, sua opção sexual ou suas crenças.
Nós apoiamos e estimulamos o contraste
cultural como um aspecto saudável da
convivência por aqui.
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Vale à pena saber
Mais algumas coisas que você precisa saber
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We

Ribeirão Preto

Nós escolhemos estar em Ribeirão em vez de São Paulo.
Nós buscamos qualidade de vida acima de tudo.
Acreditamos que a dinâmica de uma cidade está
intimamente ligada com a felicidade de quem trabalha
conosco. Por isso fincamos nossa bandeira numa terra
que oferece uma rotina simples, um custo de vida viável,
recursos modernos e excelentes cervejas artesanais.

CULTURE

CODE

|

WHF

49

Ninguém vai
segurar a sua mão.
Já dissemos lá atrás que somos uma empresa enxuta. Ou
seja, nós não temos uma estrutura de apoio à operação
cotidiana à disposição do acaso. Se você reparar que algo
precisa de conserto, procure a gestão para tentar
resolver. Se algo precisa ser organizado, parabéns,
possivelmente você é a pessoa mais indicada para isso.
Se você sente falta de alguma informação, pergunte em
vez de ficar na dúvida esperando alguém comentar. Tudo
o que pedimos é que você aja pelo bom senso, cuidando
do espaço como se fosse o seu próprio escritório. Nada
disso é para ser uma experiência complexa, o que
acontece é que nós simplesmente buscamos diminuir as
formalidades por aqui.
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Alguém vai segurar
a sua mão.
Ué. Pera. Confuso. Na verdade o grande ponto aqui é
frisar que quando se tratar da sua vida pessoal: Yes, it
matters! Nós enxergamos você primeiro como pessoa que tem problemas, verdades, anseios e qualidades e
depois como profissional. Se você sentir que algo pessoal
está impactando o seu trabalho, sinta-se livre para
conversar conosco, se abrir, combinar ajustes de rotina,
por exemplo. Nós acreditamos que você precisa estar
confortável e bem (psicologica e fisicamente) para ser
pleno em seu trabalho. Então, meu jovem, quando se
trata da sua vida, sim, alguém sempre vai segurar a sua
mão aqui dentro.
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Barulho no escritório
Ok, pessoas são barulhentas. Não raro as discussões
podem ficar interessantes por aqui e realmente isso pode
afetar a produtividade (que bom, as coisas estão
acontecendo!). Nesse caso, sinta-se à vontade para
procurar um cantinho mais reservado para trabalho,
colocar seus fones de ouvido (ninguém vai te achar
antissocial) ou mandar aquele “shhhhhhhiiiii”. Não se irrite
com isso. É um acontecimento comum do nosso dia a
dia e você, provavelmente, também será parte disso
cedo ou tarde.
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Keep Things Simple
Não importa o que você for fazer, sempre preze pela
simplicidade. Do campeonato de futebol no playstation à
arquitetura de projeto, nós realmente amamos coisas
simples. Lembre-se sempre disso.
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Cozinha, copos e
utensílios
A empresa muitas vezes funciona como a nossa segunda
casa. Nós fazemos de tudo para torná-la o mais
agradável e acolhedora possível. Por exemplo,
preferimos usar copos e pratos de vidros em vez de
descartáveis. A implicação disso é que todos precisam de
bom senso e nós encorajamos você a, por exemplo, lavar
seus próprios talheres e copos. A cozinha da WHF é bem
simples e comum, provavelmente muito parecida com a
da sua casa. Todavia deixamos um manual atrás da porta
em caso de dúvidas :P
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Ferramentas de
projeto
Well, well, longa discussão. Só que não! Nós
trabalhamos dentro da cultura agile e utilizamos
algumas ferramentas para facilitar o nosso trabalho
e a nossa interação. Isso, no entanto, não quer dizer
que você não possa sugerir, testar e discutir novos
recursos. Sinta-se à vontade nessa parte também.
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Slack
Whatsapp
Drive
Asana
Invision
Webflow
Avocode
Adobe Creative Suíte
Sketch
Hotjar
Analytics
Etc.
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Walk The Talk
Você já deve ter percebido que, ao contrário do que
muitos pregam, não, não existe uma fórmula mágica
para enfrentar as mudanças que estamos vivendo.
Existe o conhecimento e existe a experiência, a vivência.
O propósito do Walk The Talk, uma plataforma de
conteúdo (via médium e eventos em nossa sede) que
criamos para, justamente trazer pessoas que vivem
essas questões e transformam cenários, culturas e
processos de forma inspiradora e criativa. Queremos te
colocar em contato com quem foi lá, tentou, acertou - e
também já errou. O WTT também é a nossa plataforma
de produção de conteúdo. A nossa intenção também é
compartilhar com o mundo os aprendizados que temos
aqui. Já preparou seu post?
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Cachorros e visitas
especiais
Nós adoramos receber. De verdade. Nosso espaço está
aberto a qualquer um que queira conhecer. Por isso não
veja problema em receber alguém (parente, fornecedor,
professor particular, etc) no escritório. Temos uma área
de convivência justamente para isso. Outro ponto é que
adoramos Pets. Sabemos o quanto eles proporcionam
alegria ao ambiente. No entanto vale dizer, é preciso um
pouco de paciência às vezes. Estes pequenos (às vezes
nem tão pequenos assim) podem aprontar algumas
bagunças que precisamos relevar. Fique esperto com seu
sanduíche e consulte sempre as reuniões do dia.
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Como se tornar
parte da WHF?
Compre algo “baratinho" do Sebah;
Publique seu primeiro projeto;
Escreva um post para o nosso blog;
Participe de um happy hour;
Vire um Meme. Ou produza um.
Escolha um lado da força: Beatles ou Stones
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Seja bem vindo ;)
Você fez por merecer para estar aqui!
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