
Culture Code 
Fluxo



Olá, nós somos a Fluxo!
Chegou a hora de mostrar para
vocês nossa cultura e valores.



O que estamos fazendo?



Hoje, trabalhamos com desenvolvimento de sites, 

blogs e e-commerces, Inbound Marketing e gestão de 

redes sociais. Dentro disso, temos otimização SEO, 

produção de conteúdo,  links Patrocinados, Social ADS 

e muito mais. 

Desde 2015, somos parceiros da Resultados Digitais, a 

maior empresa de marketing digital do Brasil. Somos, 

orgulhosamente, Agência Gold da RD! 

Uma Agência Digital, localizada em Pato Branco, no 

sudoeste do Paraná, uma cidade pequena, mas que res-

pira inovação e tecnologia -- assim como nós! 

Nascemos há mais de 10 anos e, diferente de muitas 

agências digitais, todo o nosso núcleo inicial é de desen-

volvedores. Entendemos, desde sempre, muito de 

código, otimização e dados. E foi só depois a parte 

“marketing” veio para nosso time “digital”. E isso é o que 

nos torna únicos: a flexibilidade de desenvolvimento 

para criar ações e projetos inovadores junto ao nosso 

time de comunicação.

Somos a Fluxo! 



Trabalhamos diariamente para criar estratégias de 

marketing digital que promovam resultados para 

nossos clientes, almejando sermos não apenas uma 

agência para o cliente, mas sim um parceiro de deci-

são dentro das empresas. 

Trabalhamos com inovação, planejamento, estratégias 

e qualidade nos processos, conectando cada vez mais 

as pessoas, marcas e clientes.

Basicamente, nós integramos várias ferramentas digi-

tais em estratégias maiores com um único objetivo: 

Gostamos de otimizar os processos, desburocratizar as 

ações e buscamos constantemente o crescimento. Tudo 

isso de forma sólida e consistente, sem pular etapas, ou 

com modelos acelerados que prejudiquem nossos cola-

boradores.

Entender o que é sucesso
para nossos clientes e
entregar resultados reais
em cima disso! 



Por que estamos fazendo
tudo isso?



Fazemos isso porque acreditamos que o Inbound 

Marketing é uma das estratégias mais poderosas de 

captação, conversão e nutrição de leads. Acreditamos 

no desenvolvimento de sites como plataformas que são 

funcionais, úteis e verdadeiras ferramentas de vendas 

para nossos clientes. Acreditamos nas redes sociais 

como forma de relacionamento, conexão, interação.

Nós acreditamos que as boas ideias nos trazem 

resultados incríveis quando combinadas com 

talento, inovação e criatividade. 

Temos um time de pessoas especializadas e motiva-

das, e somos uma agência de Marketing Digital que 

planeja, cria, executa e contribui com a evolução de 

empresas, negócios e pessoas.

Acreditamos
no digital. 



Quem queremos
que se junte a nós?



Somos amigos e não medimos esforços para ajudar 

nossos colegas. Somos parceiros dentro e fora da em-

presa. Precisamos de responsabilidade em todas as 

ações, temos empatia, respeitamos o processo do outro 

e agimos com igualdade nas tomadas de decisões.

Diariamente tomamos decisões horizontais. Não acredi-

tamos em modelos top-down. Temos autonomia para 

aprender, ensinar e resolver problemas. Um ambiente 

empresarial tranquilo e extrovertido. As brincadeiras 

fazem parte de nossa cultura. E acima de tudo, temos o 

comprometimento com o resultado de nossos clientes.

Somos uma empresa que busca e valoriza a diversida-

de. Aqui, todos os profissionais são bem-vindos e res-

peitados, independente de sua cor, credo, sexualidade 

ou raça. Não toleramos a intolerância e o preconceito. 

Aprendemos uns com os outros e sabemos que ouvir 

o outro faz parte da desconstrução de padrões.

Amizade é a base
de nossa empresa.



Com o que o sucesso
se parece aqui dentro?



Pró-atividade

Aprendizado

Troca de ideias

Amizade

Responsabilidade

Igualdade

Autonomia

Sinceridade

Comprometimento

Diversidade



Culture-Code:
como é o nosso time?



Os valores que nos unem são

o aprender, ensinar, resolver, trabalhar
em equipe e crescer juntos.



Como vivemos esse valor

Buscamos o aprendizado sempre. Livros, blogs, webinars, 

cursos online, vídeos no YouTube, podcasts: a internet não 

tem limite quando queremos saber sobre as melhores prá-

ticas do nosso mercado. 

Nós também temos um contato muito próximo com 

nossos clientes. Em conversas com eles, conseguimos en-

tender mais sobre sucesso, sobre diversos segmentos e 

sobre os resultados que eles esperam. A consequência 

disso é melhorar nosso trabalho. Nossos clientes são 

nossos parceiros. 

Conhecendo a nós mesmos, encontramos oportunidades 

de melhorar nosso desempenho pessoal. Estamos sempre 

buscando novos conhecimentos e aplicando com nossos 

colegas.

Aprender

Buscamos nos atualizar sobre 

novas ferramentas, novos

formatos e sobre o que o 

mercado lá fora está fazendo, 

para ter o conhecimento e a 

competência para entregar 

grandes resultados sempre. 



Como vivemos esse valor

Produzimos conteúdo educativo em nosso blog, nosso 

podcast, nossos cursos online e temos diversos materiais 

disponíveis para ensinar nossos clientes e os clientes dos 

nossos clientes por meio do conteúdo. Aqui dentro, a 

troca é contínua: quem aprende, ensina! 

Valorizamos quem participa desse processo. Na Fluxo, 

todos têm voz para falar, criar, contribuir, escrever. Nossa 

equipe participa ativamente desse processo de ensino. 

Ensinar

Valorizamos aqueles que 

buscam conhecimento e, 

com isso, incentivamos que

o conhecimento seja passado 

adiante. Afinal, a melhor 

forma de aprender é ensinar.



Como vivemos esse valor

Cuidamos da nossa rotina. Somos horizontais e indepen-

dentes. O que isso significa na prática? Que preferimos 

errar tentando do que simplesmente não fazer nada.  

Cuidamos do nosso espaço. A casa é nossa! Então, contamos 

com a colaboração de todos para mantê-la organizada. 

(Lave sua caneca! Organize sua mesa! E estimule quem está 

ao seu redor a fazer o mesmo!)

Cuidamos dos nossos clientes. Eles são a razão para continu-

armos a existir. Se eles têm um problema, nós resolvemos. 

Nossos clientes não são nossos inimigos, jamais. 

Somos a mudança que nós buscamos. 

Antes de reclamar, buscamos formas para resolver.

Resolver

Temos o perfil de pessoas que 

tomam iniciativas e resolvem. 

Lembramos que no começo foi 

com muito esforço e dedicação 

de cada sócio que tudo foi se 

desenrolando. Todo mundo 

sempre auxiliando com o

conhecimento técnico e levou

à risca a frase: vai lá e faz! 



Como vivemos esse valor

Valorizamos pessoas que buscam por 

algo grande, que sejam pró-ativas, dedi-

cadas, empoderadas. Somos um time, e 

buscamos pessoas para crescer com 

nós.

Nós proporcionamos feedbacks regula-

res, reuniões one-one para entender a 

expectativa de cada um que está em 

nossa empresa e nossas conversas tem 

um objetivo: serem construtivas. Identi-

ficamos os pontos fortes e pontos a me-

lhorar, realizamos um plano de ação e 

nos ajudamos a sermos melhores.

Trabalhar em equipe com confiança

Começamos nossa empresa com 2 caras que tiveram a ideia de

desenvolver sites, sempre um ajudando o outro. Aos poucos eles 

foram conquistando seu espaço físico e também espaço no mercado. 

De 2 pessoas, viramos 4, depois 6, depois 20. E nosso trabalho ainda

é em equipe. Ninguém faz nada sozinho dentro da Fluxo e isso é 

essencial para nosso trabalho funcionar: temos a consciência que 

dependemos uns dos outros. Nosso melhor, influência no melhor 

de outra pessoa.

Quando confiamos nos integrantes da nossa equipe, sabemos que 

podemos contar uns com os outros e que sempre teremos alguém 

que nos auxilie (ou para auxiliar). 



Como vivemos esse valor

Buscamos sempre mais.

Somos insaciáveis por melhorias e pelo desenvolvimento 

pessoal e profissional. Estamos sempre felizes em nosso 

ambiente de trabalho e não deixamos a acomodação 

tomar conta.

Somos apaixonados por dados e todas as nossas decisões 

são em cima deles, levamos a sério cada projeto e seu 

resultado!

 

A cultura evolui com a empresa, é algo vivo e depende 

apenas de nós para transformá-la no que queremos.

Crescer

Temos mais de 10 anos de mercado, mais 

de 20 profissionais e mais de 60 clientes:

e queremos e continuamos crescendo! 

Crescemos como indivíduos, aumentando 

nosso conhecimento e realizações, como 

equipe aumentando nossas habilidades 

de colaborar e como empresa, alcançamos 

os objetivos de nossos clientes e,

consequentemente, o nosso.



E ai,
quer fazer parte
do nosso time?


