Empresa
A 3layer é uma empresa que está constantemente em busca de atualizações, visando
sempre contribuir para a melhoria na entrega de seus serviços. O constante aperfeiçoamento
de nossos colaboradores na área de pesquisa e desenvolvimento nos permite elaborar e
aperfeiçoar projetos com êxito, e, desde 2010 esses feitos têm resultado em grandes
parcerias no Brasil e exterior.

Visão
Ser referência nacional e internacional na plataforma Atlassian
A visão de uma empresa é o seu Eldorado, o marco final do caminho. É o ponto onde a empresa acredita que alcançou e cumpriu a sua missão para com
a sociedade e seus colaboradores. Muitas vezes a visão é algo que está sempre "um passo à frente" da posição atual, o que instiga um movimento
inexorável para a evolução e a melhoria.
A 3layer Tecnologia é uma empresa de Tecnologia da Informação, e tem como perspectiva ser referência nacional e internacional na plataforma
Atlassian. No mercado nacional temos como objetivo ser referência nas áreas de revenda de licenças e consultoria na plataforma de produtos Atlassian,
assim como no âmbito internacional, onde atuamos no desenvolvimento de add-ons que venham agregar valor aos produtos da Atlassian trazendo mais
facilidade e produtividade para as equipes.

Missão
Agregar valor ao negócio do nosso cliente
A nossa missão é a nossa essência, é o "porquê" da nossa existência. É o que nos move desde nossa criação e que norteia cada dia da jornada. A
Missão é aquilo que motiva as pessoas a fazerem parte do grupo e aquilo que move seus colaboradores durante a busca incansável pelo sucesso no
mercado.
A 3layer Tecnologia foi fundada com a missão de agregar constantemente valor aos projetos de nossos clientes, buscando ajudá-lo em todos os cenários,
maximizando os resultados positivos e minimizando as adversidades do caminho. Cada movimento da 3layer Tecnologia junto aos seus clientes e leads
busca incansavelmente cumprir essa meta. Tenha a certeza disso quando encontrar um de nossos colaboradores.

Valores
Os valores de uma empresa são suas bandeiras, suas marcas e os balizadores do seu trabalho. São as linhas-guia que norteiam cada passo, cada ação
da organização. Se os colaboradores caminham em rumo à visão buscando completar a sua missão, eles o fazem seguindo religiosamente os Valores da
empresa. É assim que a organização tem garantia de evoluir sem perder a sua identidade.
Na 3layer Tecnologia, nossos valores são simples e objetivos!

Liberdade
É o princípio fundamental em nossa empresa. Todos têm o direito de serem livres nas formas de pensar e de agir. Não temos barreiras entre nós, nem
com nossos clientes, fornecedores e a sociedade. Incentivamos diariamente a expressão dos sentimentos e dizemos "não" aos tabus e aos preconceitos.
Ressalvamos porém que liberdade não é libertinagem e, assim, garantimos que a vontade de um nunca irá ferir a dignidade de outro.

Transparência
Ser sincero, claro, objetivo e, acima de tudo, honesto é o que acreditamos traduzir o significado de ser transparente. Desprezamos atividades sorrateiras,
obscuras e que visam qualquer coisa avessa ao cumprimento de nossa missão.
Toda vez que você questionar um de nossos colaboradores, tenha a certeza que ele estará de coração aberto e expondo tudo o que for possível para a
sua tomada de decisão.

Agilidade
Parece um clichê. A onda do momento é dizer "somos ágeis". Parece simples fazer isso. E parece bom para a mídia. O fato é que ser ágil é muito, muito
difícil. Significa tomar decisões conscientes rapidamente (e muitas vezes com base em poucas informações); significa dar respostas em tempo hábil (e
muitas vezes quando o telefone toca no meio da noite); significa ter flexibilidade em circunstâncias imprevistas (sim, o famoso "eu sei que eu não sei" é
um risco inerente a todos os projetos); significa não ter um Quadro Kanban na parede (e sim uma equipe ativa com tarefas-meta que agreguem valor ao
cliente); significa tantas coisas que é impossível listá-las aqui.
É por esse motivo que a agilidade é um valor intrínseco da nossa empresa e uma constante em nosso dia-a-dia. Buscamos incessantemente esse
adjetivo.

Responsabilidade
Ser responsável é ser justo, correto, idôneo, reto, coerente, comprometido, confiável, leal, seguro. É assumir a causa e garantir uma posição, É ponderar,
é pensar, é ser consciente, é transmitir segurança, é agir com cautela e temperança, que medimos, que pesamos e que conhecemos as consequências.
Ser responsável é tudo isso, e ainda mais.
Em nossa empresa, a responsabilidade é mão segura que nos guia e faz termos orgulho de nossas ações.

Empreendedorismo
Êta palavrinha difícil, hein?! O fato é que ela realmente contém um mundo de desdobramentos. Empreendedor é aquele que "quer mais e quer melhor",
que quer crescer, que quer evoluir, que quer aprender, que quer conhecer, que quer discutir, que quer contar, que quer expandir, que quer aumentar, que
quer...
Na 3layer Tecnologia, quando novos colaboradores são selecionados, a pergunta-chave sempre é "Você é empreendedor?". E com base nisso, trilhamos
e escolhemos pessoas com desejo nato para crescer, evoluir e melhorar a cada passo. E são exatamente essas pessoas que atendem você.

Lucro
Toda empresa objetiva lucro, não só para se manter, mas também para expandir, gerar benefícios e produzir resultados. É importante salientar que
almejar lucro não significa passar sobre outros a qualquer custo, agir de forma desonrosa, dar "jeitinho", burlar, sonegar ou trapacear. Lucro é o puro e
simples resultado matemático do trabalho justo e honesto.
A 3layer Tecnologia é uma empresa, e portanto, visa lucro. Trabalhamos duro, encaramos os desafios e assumimos o compromisso. E no final, sim,
esperamos sermos recompensados por isso.
Mas sabemos que o dinheiro não compra tudo. E assim, a 3layer Tecnologia também mantém uma área pública de projetos, que é nossa iniciativa 3layer.
org. Um espaço sem fins lucrativos que é movido pelo simples e puro prazer da vitória. Sim, o mundo pode ser melhor!

