
C U L T U R A  
E  V A L O R E S



A FILOSOFIA DA MOOG
“Na Moog, nossa filosofia é simples. Acreditamos nas pessoas que trabalham 
para nós. Acreditamos que o trabalho pode ser uma experiência gratificante 

e satisfatória para todos, em um ambiente de confiança mútua”.

Bill Moog 
Fundador da empresa, 1951

Presidente e CEO, 1951 a 1988



A CULTURA DA MOOG
“Na minha opinião, a cultura incomum e não convencional da nossa Empresa 
é o nosso patrimônio mais importante. Em alguns casos, é o que atrai as 
pessoas para a nossa empresa. Muitas vezes, é o motivo pelo qual os melhores 

profissionais ficam na nossa empresa.”

Bob Brady
Presidente e CEO, 1988 a 2010



Quando Bill Moog fundou nossa grande empresa, ele entendia perfeitamente 
a cultura da empresa e como ela afeta a todos. Sua perspectiva se moldou 
em torno de experiências pessoais e profissionais, em seus instintos, e no 
psicólogo social Douglas McGregor. 

No início de sua carreira, Bill trabalhou em uma empresa onde ele se sentia 
administrado, direcionado e controlado. Quando fundou a Moog, ele sabia 
que esse não era o tipo de ambiente que desejava criar. Seu objetivo era 
criar um ambiente de coleguismo, em que as pessoas se sentissem livres 
para exercer sua criatividade e suas iniciativas – um lugar em que quisessem 

mesmo trabalhar. Bill também acreditava nas premissas de McGregor, segundo as quais as pessoas 
se sentem satisfeitas em seu trabalho e têm orgulho de dar o melhor de si (Teoria Y), em vez de 
encarar o trabalho como um fardo que precisam carregar só para ganhar dinheiro (Teoria X). Todas 
essas ideias e crenças se reuniram para formar os valores centrais da nossa empresa. 

O trabalho de Bill foi inovador e essencial para atrair os melhores talentos à Moog, incluindo Bob 
Brady, que se uniu à empresa em 1966 e evoluiu em sua carreira passando por diversos cargos até 
se tornar CEO em 1988. Ele também compreendia a importância de levar em consideração, de 
maneira cuidadosa e consciente, a cultura da empresa. Esse foi um dos motivos pelos quais ele 
veio para a Moog, e também a inspiração para este documento. Embora existisse uma cultura 
exclusiva na Moog, somente em 2006, Bob, como CEO, sentou-se na mesa de sua cozinha  

OS VALORES DA MOOG - MENSAGEM DE JOHN



e começou a redigir nossos valores centrais. Graças a ele temos este documento, que abrange 
tudo aquilo que mais valorizamos.

Eu acredito que os valores centrais descritos nestas páginas definem os moldes da cultura da 
Moog. Não se trata de leis para seguirmos, nem de uma lista de declarações sobre um estado de 
espírito ideal. O documento descreve quem somos, como trabalhamos e como tratamos uns aos 
outros. Ao compartilhar e dar exemplos desses valores, você se torna um membro da comunidade 
Moog. Você cria e sustenta a renomada cultura da nossa empresa. 

Com o passar dos anos, nós crescemos, evoluímos e mudamos, mas nossos valores centrais não 
foram alterados. O trabalho de Bill Moog ao definir esses valores é o motivo pelo qual somos 
capazes de atrair os talentos mais brilhantes, ao mesmo tempo que mantemos os melhores 
profissionais. É por isso que muitos clientes e parceiros consideram agradável trabalhar conosco, 
o que representa um alicerce para os ótimos produtos que desenvolvemos. Tenho orgulho de 
compartilhar com vocês os princípios sobre os quais nossa empresa foi construída e de saber que 
esses valores nos impulsionarão para o futuro. 

John Scannell
Presidente e CEO, 

2011 até o presente



NOSSOS VALORES

A confiança é imprescindível

A competência é fundamental

Nós nos empenhamos ao máximo

Estamos todos juntos nesse esforço

É meu trabalho

Buscamos soluções, não culpados

A comunicação é essencial

A formalidade não ajuda

Temos que ser flexíveis e estar preparados para mudanças

Desempenho e compromisso devem ser recompensados

O trabalho deve ser uma experiência prazerosa

Sua vida pessoal é importante



A CONFIANÇA É IMPRESCINDÍVEL

Adotamos os padrões mais altos de integridade e honestidade.  

Somos honestos em todas as relações interpessoais e presumimos  
que os demais ajam da mesma forma.

Tratamos as pessoas de forma justa e com respeito, como indivíduos,  
e reconhecemos as circunstâncias específicas de cada situação.  

Confiamos naquilo que nossos colegas dizem e fazem.  



A COMPETÊNCIA É FUNDAMENTAL

Temos que ser excepcionais em nosso trabalho.

Conquistamos a confiança e o respeito mútuos 
demonstrando competência no que fazemos e não 
apresentando títulos, escalas de remuneração ou 

pessoas que conhecemos.

Quando o assunto é solucionar problemas, acreditamos 
que uma boa solução é mais importante do que se 

preocupar com os precedentes.



NÓS NOS EMPENHAMOS  
AO MÁXIMO

Dedicamos nossos esforços com o máximo  
empenho todos os dias.

Damos atenção aos objetivos e ao senso de urgência.

Fazemos o que for preciso para realizar o trabalho  
e acreditamos que os demais façam o mesmo.

Acreditamos que é mais importante fazer “a coisa 
certa” do que comprometer nossos valores e  

optar pela saída mais fácil.



ESTAMOS TODOS 
JUNTOS NESSE ESFORÇO

Compartilhamos nossos sucessos e desafios  
como UMA ÚNICA Moog.  

Reconhecemos que o sucesso da nossa empresa  
é um esforço em equipe.

Contribuímos e colaboramos com o melhor de nossas competências.

Desenvolvemos relacionamentos porque sabemos que são 
essenciais para o sucesso da equipe.  

Respeitamos as diferenças entre as pessoas e reconhecemos as 
contribuições singulares que cada um pode fazer.

Somos motivados a alcançar o sucesso pelo bem maior da empresa, 
pois sabemos que isso representa mais oportunidades  

para todos os funcionários da Moog.

Não nos aproveitamos das realizações dos demais  
para promover nossa própria imagem.



É MEU TRABALHO

Tomamos a iniciativa de realizar o trabalho,  
seja ele parte da nossa função ou não.  

Assumimos a responsabilidade de fazer a nossa parte  
para que os produtos ou serviços de qualidade sejam  

entregues nos prazos esperados.  

Nos responsabilizamos por nossas obrigações,  
seja com a supervisão rigorosa ou não.

Pedimos ajuda quando necessário e oferecemos  
ajuda quando podemos ajudar.



BUSCAMOS SOLUÇÕES, 
NÃO CULPADOS

Acreditamos que é mais importante solucionar um problema  
do que encontrar culpados.

Acreditamos que as pessoas são competentes e se empenham  
ao máximo e quando as coisas saem do planejado, a única forma  

de avançar é se concentrar na solução.

Trabalhamos de maneira conjunta para encontrar soluções.

Sabemos que solucionar os maiores desafios dos nossos  
clientes não é possível sem assumir riscos.

Oferecemos uns aos outros a oportunidade de sempre  
tentar o melhor que pudermos, de aprender com nossos  

erros e acima de tudo, de sermos bem-sucedidos.



A COMUNICAÇÃO
É ESSENCIAL

Acreditamos que relacionamentos de confiança são construídos 
por meio da comunicação aberta, honesta e completa, 

independente da nossa função.

Compreendemos que compartilhar informações de maneira 
proativa e manter as pessoas bem informadas tem um impacto 

significativo no compromisso dos funcionários.

Sabemos que a comunicação envolve conversas  
e o mais importante é escutar.



A FORMALIDADE NÃO AJUDA

Tratamos a todos com o mesmo nível de respeito,  
independente do cargo que ocupam na Empresa.

Sabemos que a interação com outras pessoas nos ajuda 
informalmente a desenvolver relacionamentos  

e promover à colaboração.

Somos informais e realistas.

Somos acessíveis.

Evitamos burocracia e papelada desnecessária.  



TEMOS QUE SER FLEXÍVEIS E ESTAR 
PREPARADOS PARA MUDANÇAS 

Acreditamos que, para nossa empresa se manter competitiva, 
precisamos mudar e evoluir com o mundo à nossa volta.

Fazemos o melhor que podemos para refletir e reconhecer 
quando a mudança é necessária.

Compreendemos a necessidade de melhoria contínua  
em todas as nossas atividades.



DESEMPENHO E COMPROMISSO 
DEVEM SER RECOMPENSADOS 

Compreendemos que reconhecer e recompensar o desempenho 
e a lealdade é uma parte importante do que somos.

Acreditamos que quando nossa empresa é bem-sucedida, os 
funcionários têm oportunidades de compartilhar esse sucesso.

Reconhecemos os profissionais que mantêm compromissos  
de longo prazo com a nossa empresa.

Acreditamos fortemente que cada pessoa é um membro 
importante, que contribui muito com a família Moog.



O TRABALHO DEVE SER UMA 
EXPERIÊNCIA PRAZEROSA

Queremos que as pessoas apreciem seu trabalho  
e acreditamos que elas são mais produtivas quando  

têm tranquilidade e se sentem satisfeitas.

Acreditamos na diversão e não levamos uma vida 
exageradamente séria.

Sabemos que falar em voz alta ou agir de forma 
agressiva torna o trabalho desagradável.



SUA VIDA PESSOAL  
É IMPORTANTE

Acreditamos que o equilíbrio entre o trabalho e a 
vida pessoal é essencial para todas as pessoas e 
para o bem da própria empresa em longo prazo.

Somos flexíveis, sempre que possível, para que  
os funcionários possam levar uma vida  

satisfatória e gratificante.

Acreditamos que as pessoas devem tirar férias 
e dedicar tempo às coisas que gostam de fazer.

Levamos em consideração as preferências,  
os problemas e as oportunidades individuais  

de cada pessoa.



“Cabe a cada um de nós praticar nossos valores e transmiti-los às futuras 
gerações. Como membros da família Moog, é nossa responsabilidade 

administrar essa cultura juntos.”

John Scannell
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