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WHAT | HOW | WHY

A LGTI é uma empresa integradora de serviços e soluções
de TI.

O que somos 

Oferecemos soluções completas, experiência personalizada e
eficientes que aceleram a jornada de transformação digital da
sua empresa.

Nosso foco é apoiar a transformação dos negócios de nossos
clientes projetando a mais eficiente infraestrutura flexível e
escalável.

Como fazemos

Porque fazemos



A cultura de uma empresa está nas

pessoas, nas crenças, hábitos, rituais, na

construção de uma confiança sólida e nos

comportamentos que moldam a forma

como as pessoas se relacionam no

ambiente de trabalho. 

A flexibilidade é uma peça fundamental da

nossa cultura para obtermos felicidade no

trabalho com todo nosso time. 

CULTURA

A tecnologia faz parte de todo
esse contexto, mas são as
pessoas que fazem a diferença
na criação e no fortalecimento
de uma cultura, isso faz com
que nos tornemos mais fortes.



Todo mundo importa, por este
motivo, nos preocupamos e
cuidamos para oferecer a melhor
experiência no ambiente de trabalho
de cada funcionário. Nossos
colaboradores têm total
flexibil idade para trabalhar home
office ou no escritório. Acreditamos
que o espaço de trabalho faz a
diferença.

Há novas formas de construir uma
empresa de sucesso e, queremos
cultivar uma cultura que nos
permita enfrentar os desafios e
oportunidades de qualquer lugar. 

Essa cultura está baseada em um
conjunto de princípios e práticas
que norteiam os nossos
comportamentos, servindo como
guia para a nossa ação prática no
dia a dia, e que devem ser
amplamente conhecidos e
divulgados para todo o ecossistema
da LGTI. 

AMBIENTE DE
TRABALHO



P R I N C Í P I O S

WE ARE STRONGER TOGETHER

WORK FROM ANYWHERE

ACT IN BEST INTERESTS

KEEP ONLY HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE 

ETHIC

BE PRESENT

CUSTOMER FIRST 

JUST ESSENTIAL RULES

TECH INTENSITY

TRANSPARENCY AND OPEN DISCUSSION

AUTONOMY, RESPONSIBILITY AND

REWARDS

WORK HARD, PLAY HARD 

TRUST ENTERPRISE 



Escolhemos esse princípio como o nosso slogan, pois ele
representa a essência do nosso propósito: juntos somos mais
fortes. Queremos que as pessoas na LGTI possam contar umas
com as outras, atingindo os melhores resultados e o equilíbrio
entre as dimensões da sua vida. 

E tem mais um aspecto importante desse princípio: o nosso
melhor muda com o tempo e sempre queremos algo mais, o
que nos impulsiona para novos desafios, pela busca de novos
conhecimentos e comportamentos, e aqui na LGTI você tem
espaço para explorar, conhecer, aprender e ver que juntos
somos mais fortes. 

WE ARE STRONGER
TOGETHER



WORK FROM
ANYWHERE

Temos todas as ferramentas para trabalharmos de qualquer lugar. Se a
sua atividade te permite trabalhar à distância, não há qualquer
problema em você viajar a qualquer hora para qualquer lugar e
trabalhar da praia, da serra ou quem sabe em um café na sua cidade
preferida. Mais do que isso, o princípio work from anywhere nos
permite contratar os melhores profissionais onde quer que eles
estejam. 

Também temos o nosso espaço físico para nos encontrarmos e receber
os nossos clientes. Para você trabalhar de forma adequada na sua casa,
nós vamos fazer o nosso melhor para oferecermos um bom ambiente
de trabalho para você, e assim você pode evitar transporte e trânsito
enquanto fica mais tempo perto da sua família para cuidar de quem
ama e do que realmente importa na vida, as pessoas.



Nós estimulamos muito a autonomia das pessoas no dia a dia e, será
comum você se deparar com a necessidade de tomar alguma decisão
em seu trabalho. Quando isso acontecer, tome a decisão que for
melhor para a LGTI e entenda que as responsabilidades pela decisão
são suas. Desde aspectos pequenos como escolher o hotel para se
hospedar ou o restaurante para levar um cliente para almoçar, até
aspectos de maior relevância, como uma decisão comercial de um
desconto para fechar um projeto ou negar a um cliente um
determinado recurso técnico. 

ACT IN
BEST
INTERESTS

São decisões que podem fazer parte da sua rotina e, embora você
tenha todo o apoio das lideranças para a tomada de decisão, será
comum você escutar “o que você entende que é o certo fazer?”. Nós,
queremos pessoas que assumam essa responsabilidade e que estejam
dispostas a compreender o que é melhor para a empresa nas
situações do cotidiano empresarial, essa é a melhor forma de
crescermos de forma consistente.



KEEP ONLY
HIGHLY
EFFECTIVE
PEOPLE

Temos um time muito competente de
pessoas e queremos que todas elas sejam
comprometidas com os princípios da
LGTI. Pessoas altamente competentes
trabalhando juntas geram uma sinergia
enorme e estão sempre elevando os
padrões de desempenho como um todo
e, há pelo menos duas formas de
garantirmos esse princípio: 

1) Contratando para o time somente os
melhores
2) Indicando o baixo desempenho
individual sempre que necessário. 

Entendemos que as pessoas do time são
corresponsáveis por estas duas formas e,
por isso nós mantemos práticas de
seleção e avaliação que consideram não
apenas a opinião da área de PEOPLE e das
lideranças, mas também as opiniões e
avaliações das pessoas que compõem os
times.



ETHIC

O comportamento dentro de princípios éticos é esperado por todos
e, esse princípio é tão importante que resolvemos criar nosso
“Código de Ética e de Conduta”.

Serão representados de forma mais clara e alinhado com os
fundamentos da LGTI o que esperamos como comportamento ético
das pessoas que fazem parte do time. 

Não aceitamos comportamentos inadequados, eles interrompem a
confiança e rompem com o que há de mais importante nas relações
profissionais: a integridade e previsibilidade no mundo dos negócios.
Você não deve ultrapassar a linha ao se envolver em atividades
ilícitas ou corroborar com atividades que exponham a sua
integridade e a da LGTI e, deve sempre solicitar ajuda quando
suspeitar ou identificar qualquer comportamento inadequado e
contrário a este princípio.



Ao mantermos no time pessoas
altamente eficazes que, entendam
que juntos somos mais fortes e
trabalhando dirigido pelos
melhores interesses da LGTI,
podemos nos despreocupar com
regras simples e burocracias que
na maioria das vezes, geram
desconforto e trabalho para
todos. 

Dentro do que a legislação nos
permite vamos buscar sempre
evitar preceitos ou tê-los apenas
se for extremamente necessário.
A essência deste princípio é de
que, não devemos ter regras que
penalizam todos que agem de
acordo com os princípios, aqui
descritos. 

Vamos implementar apenas as
regras que nos parecem
efetivamente agregar valor para a
organização. Estimulamos que as
pessoas perguntem “essa regra é
realmente necessária?” e salvo
argumentos muito convincentes,
poderemos sempre simplificar a
operação.

JUST ESSENTIAL
RULES



TECH
INTENSITY

Nós respiramos tecnologia. É

essencial conhecer mais sobre o

conjunto de soluções que fazem

parte do nosso dia a dia.  

Treinamento e desenvolvimento faz

toda a diferença na hora de

aperfeiçoar seus conhecimentos,

afinal, funciona como um fomentador

de inovações dentro da empresa.  

Queremos apoiá-lo e prepará-lo para

executar suas atividades com

excelência dentro da LGTI, por isso,

além de ajudá-lo em jornadas de

certificações, temos um encontro

mensal para falar sobre as

tecnologias que entregamos aos

nossos clientes. Contamos com

especialistas da área para bater um

papo com o time, falar sobre as

novidades, atualizações e como as

soluções funcionam em

determinadas situações.  

O princípio Tech Intensity é um

ótimo caminho para crescer no

time. Não sabe por onde começar?

Pergunte a algum colega mais

experiente. Tem dúvida qual trilha

percorrer? Converse com seus

pares e a liderança para encontrar

o melhor caminho. A única opção

que não é boa é ficar parado,

acredite! 



A LGTI é uma construção coletiva de pessoas interessadas em crescer
pessoal e profissionalmente. Estimulamos a discussão aberta,
inteligente, com argumentos. Não há uma verdade absoluta
independente da hierarquia, acreditamos que todos aprendem mais
quando aprendem juntos. Então, se você tem dúvida sobre algo,
questione, e se você entende que algo está sendo feito de forma
incorreta, argumente e entenda o porquê. 

Se a partir do seu argumento for possível melhorar um determinado
processo ou ferramenta, ótimo! Estamos todos em busca de um
resultado sólido, trabalhando juntos. Entendemos que nem sempre é
viável ou possível fazermos todas as correções ao mesmo tempo, então
precisamos também exercitar nossa capacidade de priorizar o que é
mais importante para aquele momento.

Resil iência e paciência farão parte das nossas rotinas. O mais
importante desse princípio é que todos, indistintamente, tem a
liberdade de questionar, argumentar, entender e manifestar suas
opiniões sobre os processos, rotinas, decisões e comportamentos. E
desejamos que, sempre os melhores argumentos em favor da LGTI
sejam adotados. A sua opinião é fundamental para o sucesso coletivo.

TRANSPARENCY 
AND OPEN DISCUSSION



O princípio da meritocracia se manifesta aqui. É esperado de você

autonomia e responsabilidade nas suas atividades, mas acima de tudo,

você tem liberdade para fazer mais, e será recompensado por isso. À

medida em que você vai além do que é esperado da sua função, você cria

oportunidades de crescimento e espaços para mostrar que pode ir mais

longe e evoluir na carreira. 

Lembre-se que você tem autonomia COM responsabilidade, agindo sempre

dentro dos princípios estabelecidos pela LGTI e sempre que superar as

expectativas será recompensado.

Aqui você tem liberdade para criar e inovar. Será ótimo incrementarmos

nosso portfólio de serviços ou melhorar nossas operações a partir das suas

ideias.

AUTONOMY,
RESPONSIBILITY AND
REWARDS



É fantástico podermos trabalhar de qualquer
lugar, mas é fundamental nos reunirmos. 
Tão importante quanto o conforto do nosso
lar é podermos passar mais tempo com
quem amamos, evitarmos o stress do
trânsito, trabalhar olhando para o mar e
estarmos juntos.

Nossas ações estão voltadas à tornar os
nossos encontros, momentos e experiências
incríveis junto com você! 
Queremos você no nosso LGTI Experience, te
encontrar no happy hour, apresentar
novidades em nosso All Company, tomar um
café com você no Inspire Talk e combinar
aquele almoço com o time.

Estamos sempre criando novas experiências
em nosso escritório e sempre esteja
preparado para receber com muito carinho,
você!

Esteja conectado, mas acima de tudo seja
presente!

BE
PRESENT



Permita-se ter bons momentos de diversão. Acreditamos tanto nesta
filosofia que proporcionamos através das nossas campanhas
experiências incríveis aos nossos Strongers, afinal quando fazemos tudo
que gostamos, damos o nosso melhor e aumentamos as nossas
chances de sucesso, até os dias mais longos não parecem serem tão
difíceis.

Mesmo distante, incentivamos aos nossos Strongers compartilhar com
os colegas momentos felizes, nem que seja uma ligação de 5 minutos
para falar de uma experiência que foi inesquecível. 

Sorrir e compartilhar coisas boas ajuda a levantar o astral de todos.
Uma parada para risada é sempre bem-vinda. Melhorando o humor do
grupo, o seu humor também ficará em alta e você estará pronto para
altas diversões no final do expediente e não esqueça de compartilhar
conosco! 

Trabalhar duro com certeza é o caminho do sucesso, acreditamos que o
triunfo vem de um esforço contínuo, mas trabalho duro é diferente de
“super ocupação”. Incentivamos os nossos Strongers a trabalhar muito,
mas também se divertirem muito. Dois pesos e duas medidas: a
quantidade e qualidade do seu tempo com a LGTI, tem que ser a mesma
com a sua família e suas questões pessoais. 

WORK HARD,
PLAY HARD 



Uma empresa precisa ir além de
seu negócio. Precisa fazer mais
do que gerar empregos e, na
LGTI temos ações sociais que
visam ajudar comunidades e
estamos sempre prontos para
apoiar eventos que buscam, na
essência, impactar o próximo. E
mais do que isso, buscamos a
cada dia intensificar estas ações
e criar em nosso time o prazer
em ajudar o próximo. 

Na mesma linha temos ações
que tem por objetivo preservar o
planeta. Temos hoje nossa
pegada de carbono zerada. 
Respeitamos todos os direitos
dos nossos Strongers e não
fazemos negócios com quem
pensa diferente disso. 

Em nossos clientes, temos acessos
e senhas, que muitas vezes tem
grande criticidade. Para cuidar de
tudo isso possuímos ferramentas
de gestão de senha, governança e
diversas práticas de mercado que
visam garantir, e muito, a
segurança do nosso cliente.

Segurança é assunto crítico hoje em
dia, investimos muito em
ferramentas internas para que
nosso time possa trabalhar de
qualquer lugar do mundo e em
nenhum momento tenha seus
dados ou os dados do cliente
expostos. 

Tantas ações assim nos coloca a
frente de empresas como a nossa e
nos chancela a dizer: Somos uma
Empresa confiável e comprometida
com a sociedade, o meio ambiente
e a governança.

COMMITED
TO TRUST



Nossa conduta é estarmos disponíveis
para resolver o problema do cliente da
forma mais rápida e com o menor
impacto possível.   

O processo é importante em qualquer
empresa e deve ser seguido sempre
porém, por aqui, se preciso for, e para
atender prontamente nosso cliente não
é errado que este processo se torne
secundário. Lembrem-se CUSTOMER
FIRST. 

CUSTOMER
FIRST

O cliente é nosso foco, através dele que
conseguimos impactar a sociedade e ser
a transformação na vida das pessoas do
nosso time. O cliente em primeiro lugar,
ele é nossa razão de existir, por isso não
medimos esforços para que a
experiência dele seja mágica. 




