INTEGRITY

ACTING WITH INTEGRITY
ACROSS ALL STAKEHOLDERS
• I stay humble
• I build trust by being open and transparent
and am quick to admit mistakes
• I look after my health and wellbeing,
and support others to do so
• I question behaviours that are
inconsistent with the HWWT

INNOVATING

THINKING AND
ACTING DIFFERENTLY

• I am brave and embrace disruption to try new things
• I frequently challenge the status quo and go
beyond what is possible
• I build on successes and fail fast to learn
• I support others who step forward and innovate

DELIVERING

DOING WHAT WE SAY WE WILL
AND TAKING ACTION
• I hold myself and others accountable to their word
• I don’t overanalyse and exercise sound judgement
• I use initiative and deliver high quality outcomes

INCLUDING

HOW WE
WORK
TOGETHER

• I adapt and learn from my experiences

BUILDING AN INCLUSIVE CULTURE THAT
ENABLES OUR PEOPLE TO SUCCEED
• I care about others and get to know them personally
• I develop, mentor, coach, and support others
• I constantly challenge my assumptions and adjust
my behaviour
• I actively seek to include and listen to people
with different backgrounds and ideas

PLANNING
ENABLING SUPERIOR RESULTS
THROUGH EFFECTIVE PLANNING AND
AGILE DEPLOYMENT
• I deﬁne success and then proactively plan to deliver
• I always look for opportunities and threats
• I ﬁnd the root cause of problems and implement solutions
• I keep things simple

COLLABORATING
FOCUSING ON PARTNERSHIPS AND
COLLABORATION, NOT HIERARCHY
• I partner with people internally and externally
to deliver great things together
• I recognise and celebrate others’ contributions
• I proactively share information and resources
and ask for help
• I always give honest, constructive, and timely feedback

INTEGRIDADE

AGIR COM INTEGRIDADE COM TODAS
AS PARTES INTERESSADAS
• Sou modesto em minhas atitudes
• Gero confiança por ser sincero e transparente
e admito meus erros imediatamente
• Cuido da minha saúde e do meus bem-estar e ajudo
os outros a fazerem o mesmo
• Questiono comportamentos que não estão
de acordo com o HWWT

INOVAR

PENSAR E AGIR DE FORMA
DIFERENTE
• Adoto uma postura corajosa para abraçar
a disrupção e testar novas práticas
• Frequentemente, questiono a situação existente
e vou além do que é possível
• Uso meus acertos e erros como aprendizado
• Apoio aqueles que propõem avanços e inovações

ENTREGAR

FAZER O QUE FOI
COMBINADO E EXECUTAR
• Assumo a responsabilidade e responsabilizo
os demais pelo que foi dito
• Analiso as questões de forma ampla
e aplico o bom senso

INCLUIR

HOW WE
WORK
TOGETHER

• Tenho iniciativa e entrego resultados
de alta qualidade

CONSTRUIR UMA CULTURA INCLUSIVA
QUE PERMITA O SUCESSO DOS NOSSOS
COLABORADORES
• Me importo com os outros e busco conhecê-los
pessoalmente
• Desenvolvo, oriento, incentivo e apoio os outros
• Desafio constantemente minhas convicções
e ajusto meu comportamento

• Me adapto e aprendo com as
minhas experiências

• Procuro, de forma sincera, incluir e ouvir
pessoas de diferentes origens e ideias

PLANEJAR

PROMOVER MELHORES RESULTADOS
ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO EFICAZ
E DA AGILIDADE DA IMPLEMENTAÇÃO
• Estabeleço meus objetivos e de forma
proativa planejo como entregá-los
• Estou sempre atento a oportunidades e ameaças
• Encontro a raiz dos problemas e implemento soluções
• Mantenho as coisas simplificadas

COLABORAR

REFORÇAR AS PARCERIAS E A
COLABORAÇÃO E NÃO A HIERARQUIA
• Crio laços com pessoas dentro e fora da empresa
para conquistarmos objetivos comuns
• Reconheço e elogio as contribuições dos outros
• Compartilho informações e recursos de
forma proativa e peço ajuda
• Sempre dou um feedback sincero,
construtivo e oportuno

