A AViTi Soluções em Tecnologia

A AViTi nasceu com o objetivo de prover ao mercado corporativo soluções de tecnologia customizadas capazes
de suportar o desenvolvimento e a necessidade individual de cada empresa.
Com nossa experiência desenvolvemos excelência para compreender cada detalhe do seu negócio, identificar
suas demandas e entregar soluções adaptadas e precisas para fazer sua empresa evoluir.
Nosso time busca continuamente capacitação e especialização para que possamos manter a responsabilidade de
sugerir sempre as melhores soluções em TI, telefonia e automação em todos os níveis de complexidade.
Profissionais altamente especializados que entregam consultoria, planejamento e implantação com a segurança
de que sua empresa fará o investimento na medida correta.
Atuamos com mais de 30 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, EUA e Ásia buscando sempre oferecer
condições competitivas com alta disponibilidade, eficiência logística e os melhores cenários fiscais.
Possuímos parceiras com as principais instituições financeiras para garantir as melhores opções e soluções que
viabilizarão o seu investimento.
Nossos valores são baseados em nossas relações comerciais que somados aos demais atributos tem nos
permitido estabelecer alianças sólidas e duradoras com parceiros e empresas dos mais diversos setores.
Temos o compromisso de oferecer as melhores soluções tecnológicas, superando as expectativas, para que sua
empresa possa investir energia no “core business” tendo a tranquilidade de que a área de TI estará produtiva,
eficiente e segura.
Queremos levar sua empresa a Era Digital, acelerando a inovação, simplificando ações e valorizando seu tempo.

NOSSOS VALORES
EXCELÊNCIA – Busca contínua das melhores práticas com o objetivo de superar a expectativa de nossos clientes
e parceiros.
ÉTICA E INTEGRIDADE – Princípios que nos orientam a um comportamento com conduta reta, imparcialidade e
sem concessões.
AGILIDADE E FLEXIBILIDADE – Capacidade de executar as demandas dentro dos prazos estipulados com a
adaptabilidade que cada situação exige.
ORIENTAÇÃO AO CLIENTE – Estratégias que objetivam a aproximação dos nossos cliente e entendimento do seu
negócio através de uma abordagem consultiva e absolutamente comprometida.
EVOLUÇÃO CONTÍNUA – Sincronizados com as melhores práticas do mercado de tecnologia preocupados em
fazer o melhor para contribuir com a evolução de nossos clientes acreditando que: “A simplicidade é o grau
máximo da sofisticação”.

PRINCÍPIOS
▪

O respeito como base de todos os relacionamentos. Isso implica o reconhecimento à existência do outro e a
defesa da dignidade da pessoa humana.

▪

A justiça, cujo significado é igualdade na diferença, defesa do exercício dos direitos de todas as naturezas por
todos os indivíduos e segmentos da sociedade.

▪

A solidariedade, sinônimo de empenho na promoção de ações favorecedoras do crescimento e realização de
todos e cada um.

▪

O diálogo, como partilha e confronto de ideias, na perspectiva da ampliação do conhecimento e do
enriquecimento coletivo da cultura.

CLIENTES
▪

Atuamos com transparência entregando todas as informações concernentes ao trabalho a ser realizado,
definindo a qualidade e a abrangência do serviço e os compromissos e responsabilidades profissionais, a fim
de que o cliente possa decidir-se sobre a sua aceitação ou recusa.

▪

Não aceitamos contratos que firam a dignidade das empresas envolvidas e/ou se contraponham aos
princípios deste código.

▪

Guardamos sigilo das informações que forem confiadas à AViTi Tecnologia em função do trabalho e não
revelar assuntos que possam ser lesivos ao seu cliente, a não ser quando se tratar de delitos.

▪

Não compactuamos com o briefing mentiroso.

▪

Em casos de conflitos de interesses, atuamos com transparência perante o cliente, esclarecendo-o sobre os
dilemas em questão.

▪

Não admitimos discriminação relativa a idade, sexo, cor, raça, credo religioso, ascendência, etc. no
atendimento ao cliente.

▪

Respeitamos a estrutura da organização do cliente e o profissional que ele destaca para atendimento.

▪

Não nos apresentamos como representante do cliente sem ter autorização para tal.

SÓCIOS
▪

Fazemos bom uso dos recursos físicos e financeiros, visando os objetivos da empresa.

▪

Reportamos os resultados através de relatórios e demonstrativos contábeis confiáveis.

▪

Resguardamos as informações estratégicas da organização.

COLABORADORES
▪

Respeitamos as diversidades de sexo, idade, cor, raça, cultura, orientação sexual, religião e política.

▪

Recrutamos, selecionamos e promovemos com base nas qualificações, competências e performances.

▪

Valorizamos a dignidade humana, buscando o bem estar físico e psicológico de todos.

▪

Estimulamos o crescimento pessoal e profissional, com compreensão e cooperação.

▪

Banimos a competição desmedida e a depreciação.

▪

Repudiamos o assédio sexual e o constrangimento.

FORNECEDORES
▪

As relações com fornecedores deverão pautar-se pela transparência, pelo respeito aos contratos e pela
preocupação com o desenvolvimento técnico e equilíbrio financeiro.

▪

Honramos contratos, condições, valores e prazos acordados.

▪

Priorizamos os fornecedores com elevado padrão ético, possuidores de boa reputação e adeptos às práticas
de responsabilidade social.

▪

Damos preferência a fornecedores que atendam nossos requisitos de qualidade e custos.

▪

Adotamos políticas de contratação de serviços em que se estimule a criatividade e se valorize a diversidade.

CONCORRENTES
▪

Não copiamos projetos dos concorrentes.

▪

Não praticamos preços aviltantes e/ou dumping.

▪

Repudiamos a propina e outras práticas de concorrência desleal.

▪

Condenamos a veiculação de informações inverídicas.

▪

Em situações de conflito, assumimos posição aberta à negociação e ao entendimento.

▪

Defendemos ativamente a prática de concorrências transparentes e isentas de artifícios que impliquem o
favorecimento ilícito de algum participante.

GOVERNO
▪

Cumprimos as leis.

▪

Cumprimos nossas obrigações tributárias.

▪

Repudiamos a corrupção.

▪

Respeitamos o livre arbítrio de todos, na escolha de seus candidatos a cargos públicos.

