
Culture Code



Oi!
Esse é o Culture Code da Lydians.

O conjunto de crenças e valores
que acreditamos, praticamos e
valorizamos no nosso dia a dia.



É como demonstramos 
o jeito único que 
a Lydians tem de 
trabalhar e desenvolver 
produtos para o 
mercado financeiro.



E a gente 
começa 
falando 
de uma 
história 
antiga que 
inspirou a 
nossa.

O nome Lydians surgiu da palavra Lydia, região 
localizada na costa mediterrânea da Turquia que 
foi habitada pelos lídios há 2.600 anos. A eles se 
atribui a invenção da cunhagem da moeda. E assim 
como este povo estava à frente do seu tempo, 
a Lydians desenvolve novos conceitos e quebra 
velhos paradigmas.



Somos uma empresa de pequeno porte com 
responsabilidade, comprometimento, atitude e 
posicionamento de empresa de grande porte. 

Nosso mercado de atuação é o Sistema 
Financeiro Brasileiro, desenvolvemos 
softwares para Bancos e Financeiras. 

Nossos clientes reconhecem a empresa pelo 
seu produto ser específico e totalmente 
modular, suporte de atendimento com 
excelência sendo o diferencial.



Nossa 
MISSÃO
é criar 
softwares e 
servir ao cliente 
da melhor 
forma para 
atender suas 
necessidades.



A experiência do usuário é a 
chave principal.

O importante é estabelecer 
a qualidade e excelência 

dos nossos serviços para que 
criem conexões memoráveis 

com os clientes.



Nossos 
VALORES
• Ética
• Inovação e resultado
• Honestidade
• Qualidade
• Responsabilidade



Colaboração é 
palavra de ordem, 
trabalhamos para 
o crescimento da 
nossa equipe de 
modo constante.



Valorizamos muito o trabalho realizado 
com dedicação, competência e 
comprometimento, sempre acreditando 
nas pessoas e no seu potencial.



Acreditamos que 
cada ser humano 
é único e por 
isso buscamos 
estimular o 
crescimento 
profissional e 
pessoal de cada 
indivíduo. 



Consideramos a autonomia muito 
importante, enquanto aliada à clareza 
e responsabilidade que cada indivíduo 
possui dentro da organização.



Abrangência
nacional



Marcos históricos



A gente tenta fazer 
tudo tão diferente, 
que até nosso modelo 
organizacional é 
horizontal. Trabalhamos 
com SQUADS, CHAPTERS 
e HEADS. Já ouviu falar?



SQUADS são os setores da empresa (módulos/
produtos), ou seja, os softwares que são 
desenvolvidos, que no caso da Lydians são 
10, definidos por cores: Caixa, Contas a 
Pagar, Conta Corrente, Informes, Monitor SPB, 
Ouvidoria, Recebíveis, Renda Fixa, SOA/LSP, 
Tesouraria. Ainda há os SQUADS de vendas, 
 organizacional e sustentação/suporte.

Nos SQUADS estão alocados os PAPÉIS 
(membros/colaboradores).
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CHAPTERS são os segmentos de atuação 
por área de conhecimento, no caso da 
Lydians: Tecnologia, Engenharia, Suporte, 
Sustentação, Inteligência da Informação, 
Experiência do Cliente. Ainda há o 
CHAPTER Organizacional que administra 
os outros CHAPTERS e SQUADS. 

CHAPTERS são voltados ao 
desenvolvimento de habilidades dos 
colaboradores dentro de seus PAPÉIS. 
É composto pelo HEAD e por outros 
integrantes baseados na sua área de 
conhecimento.
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HEADS são os responsáveis por disseminar o 
conhecimento através do CHAPTER. Buscam 
os pontos de tensão dentro dos SQUADS para 
deixar o capital intelectual da empresa o mais 
horizontal e equalizado possível.
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PAPÉIS são as funções dos membros/
colaboradores de cada SQUAD. Cada membro 
possui funções diferentes, mas que se 
complementam. Nesse sentido, a equipe de um 
SQUAD deve ser multidisciplinar.
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E aonde 
pretendemos 
chegar com 
isso?



Teremos profissionais com diferentes habilidades 
e que trabalharão unidos por um mesmo 
propósito. Além de alcançarmos outros objetivos:

• Mais agilidade na tomada de decisões
• Autonomia
• Padronização de processos
• Engajamento
• Aprendizagem contínua
• Escalonar pessoas mais rapidamente
• Inovação
• Encantar o cliente



O conceito que 
representa tudo isso é:





Ou seja, cada colaborador é 
responsável pela execução 
de suas funções e pelo seu 
potencial de crescimento.

É protagonista.



Nossos protagonistas



“Nos 15 anos em que estou
trabalhando na Lydians, passei de trainee 
para programador, depois para coordenador
e por fim gerência (hoje facilitador). 
Evidência de que é uma empresa que 
valoriza o crescimento do profissional.”

Ângelo Dias Nunes da Silva



“Sempre senti meu trabalho valorizado, 
sinto grande satisfação e orgulho por 
fazer parte da equipe Lydians.”

“Em 11 anos na Lydians, é constante o 
desafio para proporcionar aos nossos 
clientes melhores serviços. Evolui 
muito como pessoa e profissional.”

Fernando Cardoso da Silva

Jose Luis Tvorecki



E ai, 
#VempraLydians?
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rh@lydians.com.br
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