
Culture Code 
LeV Compliance



REVOLUCIONAR O
MERCADO JURÍDICO

Com entregas ágeis,
facilitadas e democratizadas



ACREDITAMOS QUE
as entregas jurídicas não precisam ser um

problema para as empresas.



O que queremos?

Trazer segurança para empresas;
Adequá-las à LGPD de forma descomplicada e efetiva;
Crescer junto com o nosso cliente;
Ser a primeira solução jurídica de micro e pequenas
empresas;



VALORES

Hierarquia deixa para a Idade Média. 
Liderança e visão de dono.

Profissionais com visão do todo, líderes pelo exemplo,
com iniciativa constante, orientados para a ação,
resilientes, humildes e cientes de sua responsabilidade.
Nosso time tem um aprendizado em T, ou seja, todos
têm conhecimento e podem ajudar o cliente, mas se
aprofundam e se especializam em uma área.

 

Clientes vem antes de leads. 

Prospectar e buscar novos clientes sempre será
uma meta dentro de qualquer negócio, mas para
nós do LeV, antes de qualquer novo prospect,
aqueles que já estão conosco terão prioridade de
atendimento e atenção, e estaremos em busca
constante da melhor experiência do nosso cliente.



VALORES

Confiança e transparência.

Todas as relações internas e externas são baseadas
totalmente na transparência e confiança. Todos
podem falar tudo que pensam e necessitam,
assim como todos devem estar abertos a ouvir e
compreender, mantendo a cultura do feedback. 
Somos existencialmente comprometidos com
boas práticas de governança que garantem a
integridade de nossas ações e dos negócios nos
quais estamos inseridos.

Inovação, agilidade e
simplicidade na entrega. 

Inovar com o objetivo de qualificar e simplificar,
gerar mais valor para nós e para nossos clientes.
Fazer mais com menos. Trabalhar de maneira
autônoma, com rapidez e desenvoltura no que é
foco.



VALORES

Pró-atividade e responsividade:

Fazer o que deve ser feito rapidamente. Se colocar
disponível para aprender sempre. Não esperar ser
solicitado: agir! 
Ser curioso: Identificar necessidades e tomar
iniciativas, sem terceirização de responsabilidades.



 O que curtimos?

Bom-humor
Agilidade nas entregas
Diversidade e inclusão
Respeito
Honestidade
Pessoas que questionam como fazer melhor, mais rápido e
mais barato
Os loucos
Quem vem com uma ideia
Quem transforma a ideia em ação
Comemorar resultados
Entusiasmo
Desafios



 O que abominamos?

Falta de respeito
Preguiça
Desculpas
Mimimi
Mentiras
Puxadas de
tapete
Fofocas
Procrastinação
Má vontade



Por que?

Para tornar o
mercado jurídico

ágil, de fácil
acesso e

democratizado

Como?

Através da
automatização
de documentos

jurídicos e
entregas

automatizadas
para o cliente

O que?

Uma plataforma
de chatbot via
whatsapp que

automatiza tudo
para o cliente

final.

GOLDEN 
Circle


