
Código de

CULTURA



Esse documento é mais que um manual com palavras bonitas. 
Ele é o que nós vivemos, acreditamos e valorizamos. 

A cultura é responsável por atrair as pessoas certas, que compartilham 
os mesmos valores, se identificam com a nossa essência e querem 
crescer juntos.

O Código de Cultura I3C é um guia para que toda a equipe possa tomar 
decisões alinhadas ao nosso DNA, no que acreditamos,  no nosso modo 
de agir e pensar.

Código de Cultura



Dois caras, cheio de ideias para fazer 
diferente do que o mercado fazia, 

resolveram ser integradores de 
soluções e entregar projetos de uma 

forma inovadora. 
Eis que surge, como uma fórmula 
química o nome dessa que seria a 

nossa empresa:

NOSSA HISTÓRIA
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I3
C A I3C foi fundada pelos sócios Evandro Eckile Rodrigues e Maikon Ulrich em 29/07/2013. 

Os sócios foram movidos pela convicção em transformar as relações com o mercado. Os clientes, em vez de atendimento genérico 

com oferta de produtos, merecem ter suas necessidades identificadas individualmente, compreendidas e receber um serviço de 

consultoria capaz de buscar as tecnologias adequadas para entregar, assim, soluções específicas. Eles enxergavam  que o mercado 

estava apenas preocupado em vender produto de marcas que representavam, sem pensar no que era a melhor opção para o cliente 

e queriam entregar diferente. 

Ser parceiro do cliente conhecer o que o mercado tem, estar sempre atualizado quanto às novas tecnologias e tendências e avaliar 

as opções viáveis para cada cliente. Foi por isso que a I3C ganhou clientes de grande porte e os tornou amigos. A transparência 

sempre acompanhou a I3C e conforme finalizamos os projetos, outras necessidades de melhoria e tecnologia foram surgindo e o 

portfólio foi crescendo. 

O portfolio da I3C começou majoritariamente com Telecom: soluções integradas de videoconferência, UC (Comunicações Unificadas), 

mobilidade de comunicação em vários dispositivos; além de cabeamento estruturado e rede lógica. Em seguida, os avanços do setor 

levaram à atualização do portfólio, com investimentos em capacitação para atuar com Segurança eletrônica e física, PON-LAN, IoT e 

Indústria 4.0. Atualmente, a I3C oferece soluções tecnológicas de ponta a ponta.

NOSSA HISTÓRIA



PROPÓSITO
Fazer a diferença e 
inspirar a inovação.

NOSSO



Agregar valor ao negócio dos 
nossos clientes

Por que existimos?

NOSSA

MISSÃO

“A sua missão não pode ser só uma frase 
bonita escrita na parede”



O que é valor agregado? 
Elevar a percepção de qualidade que a I3C entrega a ponto do cliente não se 
importar com preço e/ou concorrente. 

Como agregamos valor ao nosso cliente?

Entregando as soluções que atendam as reais necessidades do cliente. 
Expandindo o olhar e sugerindo melhorias para os demais processos.
Fazendo o nosso melhor, da melhor forma possível.
Conectando as entregas a pessoas, processos e tecnologia.



Onde queremos chegar?

NOSSA

VISÃO
“Visão sem ação não passa de sonho. Ação 
sem visão é só um passatempo. Visão com 

ação pode mudar o mundo”
Joel A . Barker



Impactar com nossas soluções o processo de 100 empresas
 
Atingir um faturamento anual de 50 milhões em 2026

Ser uma empresa avaliada em 500 milhões em 2031

VISÃO
NOSSA

“Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer 
caminho serve”

Alice no Pais das Maravilhas



 
O que nós entregamos, nós vivemos. 
Somos um time que vibra inovação, enxerga melhorias, melhora processos, não vive sem bala e sem 

café.

Resolver problemas, ter um olhar atento e uma comunicação clara fazem parte da nossa rotina. Falar 

de inovação, de perspectivas do mercado, de novas ideias é o nosso hobby. Nós vivemos os nossos 

valores, buscamos  autodesenvolvimento, somos transparentes e íntegros, nós corremos atrás dos 

nossos objetivos para alcançar os resultados planejados. Nós entregamos o melhor. 

Crescemos juntos porque #juntossomosmelhores. 



CONTRATAMOS,
RECONHECEMOS

E DEMITIMOS
baseado nesses valores

Esses valores são essenciais para a I3C.
Não somente acreditamos, como apostamos neles.VALORES

NOSSOS



VALORES

Inovação

Comprometimento 
com o Resultado

Entrega com
Excelência

Integridade Empatia



INTEGRIDADE

Como vivemos esse valor?
Quando pagamos nossos impostos em dia
Falando sempre a verdade para nosso cliente e não utilizando falsas ancoragens 
Quando somos verdadeiros e inteiros com a nossa palavra
Quando a verdade é a nossa única opção

Como não Vivemos esse valor?
Quando mentimos, recebemos o troco errado e ficamos quieto
Quando altero algum número para surpreender o cliente ou vender mais
Se deixo de dar um feedback para um colega que está “prejudicando” 
a empresa com alguma atitude
Não estando por inteiro presente nos eventos em geral.

“Tudo o que não puder 
contar, não faça: 

integridade é não agir 
errado mesmo 

sozinho” 
Mario Sergio Cortella



EMPATIA

Como vivemos esse valor?
Suspendendo os julgamentos
Reconhecendo as emoções/sentimentos/necessidades do outro
Quando olhamos com os óculos do outro

Como não Vivemos esse valor?
Quando apenas as minhas ideias são verdades absolutas
Quando não ouvimos/entendemos a necessidade dos nossos clientes

“A empatia é o 
melhor atalho para 

fortalecer 
conexões.” 

Estevão Stumpf



ENTREGA COM EXCELÊNCIA

Como vivemos esse valor?
Fazendo as entregas da melhor forma possível.
Melhorando o desempenho e otimizando os resultados com os recursos que temos. 
Temos paixão e muita vontade de fazer acontecer. 
Sendo 1% melhor do que fui ontem

Como não Vivemos esse valor?
Ficar estagnado e não ter vontade de aprender.
Sendo medíocres.
Não encontrando as melhores soluções para os nossos clientes. 

Faça o teu melhor, 
na condição que 

você tem, enquanto 
você 

não tem condições 
melhores, 
para fazer 

melhor ainda!
Mario Sergio Cortella



COMPROMETIMENTO COM O RESULTADO

Como vivemos esse valor?
Gerando retorno para os clientes (faturamento, redução de custos, produtividade, entre outras)
Fazendo além do que está ao nosso alcance
Tendo senso de dono
Batendo meta
Amamos o resultado, mas atuamos com responsabilidade a longo prazo.

Como não Vivemos esse valor?
Procrastinando e não fazendo o que precisa ser feito
Não cumprir o combinado

Quanto mais 
resultados 

extraordinários 
seus clientes têm, 
mais resultados o 
seu negócio vai ter. 

Érico Rocha



INOVAÇÃO

Como vivemos esse valor?
Procurando todos os dias novas formas de realizar as atividades.
Se atualizando e acompanhando as tendências de mercado
Pensando fora da caixa
Melhorando as experiências dos nossos clientes. 
Entendendo que o fracasso pode ser um passo para o sucesso.
Errando e corrigindo rápido.
Implementando ideias e sugestões inovadoras que geram valor para o cliente e para o negócio. 

Como não Vivemos esse valor?
Não valorizando as ideias das pessoas 
Não incentivando o trabalho colaborativo 
Não sendo diverso 
Ser tolerante ao erro é diferente de ser tolerante ao baixo desempenho
Achando que tudo o que faz é sempre o melhor, que não poderia ser melhorado.

Se você quer 
chegar onde a 
maioria não 
chega, faça o 
que a maioria 

não faz.” 
Bill Gates



O QUE NÃO TOLERAMOS?

Desrespeito

Desculpas

Desonestidade

Procrastinação

Mediocridade

Falta de vontade de aprender



O time da I3C é movido por um desafio: identificar as necessidades do cliente e 
aplicar seu conhecimento e expertise para garimpar a solução capaz de ser 
transformada em valor.

Entregamos soluções de ponta a ponta

Não trabalhamos com estoque; nosso portfólio é de conhecimento.

Competitivas
VANTAGENS



Entregamos soluções em 
PROCESSOS E TECNOLOGIA

para redução de custos 
e ganho de produtividade.

NOSSA

ENTREGA



Como tomamos decisões difíceis
As decisões são sempre orientadas pelos nossos 

valores.

Os interesses da empresa sempre prevalecem aos 
da equipe, que por sua vez prevalecem sobre os 

interesse individuais.



Somos nós, e não eu. I3C Soluções Inteligentes, para 
os mais íntimos I3C. Somos comunicativos e bons 
ouvintes. Traduzimos a complexidade da tecnologia e 
inovação em uma linguagem clara, de fácil 
entendimento e objetiva.
A nossa comunicação é para nos conectar. 

Cumprimentamos e falamos com simpatia e empatia, 
olhamos nos olhos, prestamos atenção, o problema 
do outro é o nosso problema. Nós perguntamos e 
instigamos o outro a pensar.

Nosso vocabulário não inclui os termos Difícil, 
problemas e Não existe/ não tem como

Em vez de Difícil, falamos desafiador. 

No lugar de problemas temos desafios.

Em vez de não existe/ não tem como, vamos buscar 
no mercado. 



à tecnologia, 
para entender o quanto ela pode facilitar nossa vida.

à inovação, 
para fazer diferente.

a ferramentas, 
para comunicar e tomar melhores decisões.

a fornecedores, 
que entreguem soluções adequadas às demandas.

a empresas, 
que buscam a transformação digital.

a pessoas
que são, definitivamente, fatores de mudança.
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PESSOAS

PROCESSOS

TECNOLOGIA



PESSOAS

PROCESSOS

TECNOLOGIA



Nós acreditamos que a tecnologia melhora processos,

mas PESSOAS são os motivadores da mudança. 
Pessoas que acreditam que podem fazer melhor, podem facilitar, 

PODEM FAZER MAIS COM MENOS.FAZER DIFERENTE.

FAZER A DIFERENÇA.
Nós transformamos as relações profissionais em PARCERIAS

e entregamos o que vai fazer diferença para o processo. 

Não entregamos produto, nós entregamos melhoria. 

Nos conectamos com pessoas que buscam fazer o melhor, 

da melhor maneira disponível. 
Nosso DNA é Ideias, Inovação, Integração e Consultoria, 

e se for resumir a I3C em uma frase é 

CONECTAR PARA MELHORAR 
e por isso a nossa conexão faz bem.

MA
NI
FE

S
TOClique aqui e 

assista o 
nosso 

Manifesto

https://youtu.be/zyqeKkoRFs0


www.i3csolucões.com.br

https://i3csolucoes.com.br/
https://www.facebook.com/I3CSOLUCOES/
https://www.linkedin.com/company/i3csolucoes/
https://www.instagram.com/i3c_solucoes/
https://i3csolucoes.com.br/

