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Quem somos  

Lti Consultoria, é uma empresa na área de  tecnologia que  chega ao mercado com a 

finalidade de atender o seu cliente no conceito “Turn key” (completa), ou seja, 

Diagnosticar, Propor a solução, Implantar, Acompanhar e Compartilhar o resultado 

com o cliente. 

No mundo corporativo não há espaço para amadorismo, daí a necessidade de 

consultores capazes de orientá-lo a manter o seu foco nos seus “objetivos 

estratégicos”, sem se preocupar com os instrumentos de gestão. Nós lhe daremos todo 

o suporte necessário que lhe permitirá Gerir o seu Negócio. 

Nesse contexto, a Lti lhe dará essa tranquilidade, prestando-lhe consultoria adequada 

com o que há de melhor no mercado. 

Com as novas parcerias estabelecidas sempre teremos uma solução para sua empresa 

deixando-o livre para concentrar seus esforços com sua atividade fim. 

MISSÃO 

Entender claramente as necessidades dos clientes e fornecer serviços que atendam 

essas demandas. 

VISÃO 

Ser a opção natural em consultoria de negócios para todas as empresas que 

almejam  sucesso em seu negócio. 

VALORES 

Compromisso com a Qualidade dos serviços prestados,  Foco nos resultados 

Valorização do capital humano, Visão ética e cidadã e Transparência nas relações 

comerciais. 
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NOSSOS PARCEIROS 

 

 

Criada em 1997, a WorldTech fornece consultoria para o 

desenvolvimento de sistemas corporativos. 

Possui forte presença em soluções para os segmentos: 

Telecomunicação, Educação, Governo, Contabilidade, 

Imobiliário, Comércio Exterior, Sustentabilidade, Gestão 

de Investimentos e Bancos. 

Reunimos os seguintes atributos na formação de nosso 

alicerce: comprometimento, profissionalismo, 

proatividade, ética, inovação e tecnologia de ponta. Esses 

atributos aliados à alta qualidade no desenvolvimento de 

soluções garantem a credibilidade e a solidez de anos 

contíguos com seus clientes. 

 

  

 

 A ACURA é a pioneira no mercado de Identificação 

por Radio Frequência (RFID) no Brasil e América Latina, e tem desbravado com 

sucesso, desde o final dos anos 90, a sua adoção em larga escala nos mais 

diversos setores da economia, da mineração à siderurgia, da agricultura ao 

processamento de alimentos, da logística ao varejo, do transporte à cadeia de 

distribuição, do controle de acesso ao gerenciamento de ativos. 

 

 

 

 

 

 
 

http://lticonsultoria.com.br/wp-content/uploads/2018/03/acura.png
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NOSSOS SERVIÇOS 

 

Mapeamento de Processo - Definir  os Processos na 

instituição, Mapear e documentar estes processos e se 

necessário automatizá-los com isso a instituição  começa 

a dar passos largos rumo ao objetivo maior que é ter 

indicadores para a tomada de decisões alcance de seus 

objetivos e metas definidos no seu Plano Estratégico. 

 

 

.Gestão de Competências – A gestão de competências 

deve ser elaborada com a equipe da instituição 

utilizando-se dos recursos que a instituição  dispõe, e em 

caso de decisão por parte da instituição dede um sistema 

automatizado de competencias devemos procurar o 

melhor dentro das condições financeiras do cliente. 

 

 

.Gestão de Indicadores - O BSC, é a metodologia que 

utilizamos em maior escala, mas não deixamos de atuar 

na Gestão por objetivos ou apenas um painel de 

indicadores, auxiliamos o cliente a definir e mostramos 

esses indicadores de resultados através de Relatórios 

com Jasper Reports, Paineis de B.I ou mesmo planilhas. 

 

 

. Gestão da Informação - Ajudamos a Insttuição a 

definir as regras de comunicação e Informação em 

conjunto com a guarda de seu legado, é o fim das 

informações  errôneas e demora em buscas dos 

Originais. 

 

 

.Gestão do Conhecimento - A utilização de GED, é 

uma realidade e ajudamos a instituição a implantar 

esta tecnologia, o Bonitasoft, já tem nativo em sua 

versão NÃO FREE, um GED simples já incorporado, 

mas caso o cliente não deseje utilizar o GED do 

BonitaSoft, pode utilizar-se do que mais lhe agradar e 
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ajudamos a selecionar o que melhor se adequa a sua 

realidade. 

 

 

.Gestão de Arquivo Físico - Na Guarda do legado físico, 

temos uma solução com RFID, através de etiquetas 

eletrônicas de Identificação por frequência, que auxilia na 

localização de um documento Físico de forma ágil e 

rápida. 

 

 

.Capacitação de Colaboradores - A Lti, faz o plano 

de  capacitações com base nas Competências que a 

Instituição necessita a cada colaborador e com 

acompanhamento de cada colaborador, dimensiona 

essas capacitações para que a instituição alcance seus 

objetivos e metas. 

 

 

.Definição de Ferramental - Colaboramos com a 

Instituição na escolha de todo o seu ferramental de 

trabalho visando a máxima utilização dos mesmos, 

gerando assim indicadores de performance e satisfação. 

 

 

.Gestão de Projetos - Os colaboradores LTi são experiêntes em 

implantação  por projetos, capacitação e utilização das 

ferramentas de acompanhamento. Além do uso da 

Metodológia e Implementação da mesma. Utiliza as 

principais ferramentas de Mercado como DotProject, Open 

project e MSProject. 

 

 

.Definição de Indicadores - Desenvolvimento de Painéis 

de Gestão ou relatórios de indicadores, para auxilio a 

tomada de descisões A LTi, utiliza-se de BI, Jasper 

Reports, Planilhs para Gerar DashBoards, que auxiliarão 

o Cliente a Tomada de Descisões. 
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.Ciclo PDCA - No Ciclo PDCA, ajudamos a empresa a 

Planejar, Definir  e Executar seu Planos de Ações. 

.Garantimos com uma consultoria presente a continuidade 

do Ciclo uma vez que executando-se o Ciclo PDCA, 

garante-se a Qualidade dos Serviços prestados e Ações 

Tomadas. 

 

NOSSOS PRODUTOS 

 

 

 

 

 

 

 

.E-SOCIAL – Com as novas mudanças a 

serem realizadas pelo Governo referente 

as informações que sua empresa tem 

obrigação mensal de prestar. 

 Com inúmeras legislações em vigor 

cumprir com essa obrigação não é nada 

fácil, E-Social está preparado para 

validar suas informações lhe 

apresentado os erros a serem corrigidos, 

geração do arquivo digital para 

transmissão, além de mensagens de 

transmissão.  

Trata-se da escrituração das notas fiscais de serviços 

tomados e prestados mediante cessão de mão de obra ou 

empreitada, dos recursos destinados a clubes de futebol 

profissionais, das receitas de espetáculo desportivo, bem 

como das retenções da contribuição previdenciária, além 

de informações referente aos pagamentos dos quais 

incidem retenções de contribuições sociais (PCC) e dos 

rendimentos com incidência de IRRF sobre contratações. 

A comercialização do produtor rural, a sistemática de 

apuração da contribuição previdenciária calculada sobre 

a receita bruta (CPRB) e informações de processos 

jurídicos e administrativos relacionados aos impostos e 

contribuições que abrangem a REINF também fazem 

parte da escrituração. A REINF foi instituída e 

regulamentada pela Instrução Normativa RFB 

nº1.701/2017. 
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.Aluno do Futuro - Aluno do Futuro reflete o resultado 

do estudo da necessidade de gerenciar a segurança do 

transporte dos alunos para escola ou seu monitoramento 

na entrada e saída da Instituição, tudo isso com uso de 

tecnologias disponíveis no mercado. 

Com base em tecnologia GPS, GSM e RFID, o sistema foi 

criado para registrar e monitorar o aluno em tempo real, 

através de SMS e  Push onde é enviado a informação para 

o responsável. 

 

 

. Emissor de Cupom Fiscal - O sistema agrega várias 

funções obrigatórias exigidas pelas Secretaria de Fazenda 

dos estados e DF. Temos a solução tanto para Produtos 

como Serviços.   

A solução é composta de: 

 Frente de caixa para venda ágil com código de 

barras 

 Cupom fiscal para venda ao consumidor 

 Conciliação de débito e crédito 

 Balcão, pedido e comanda 

 Integração com balança 

 Tablet para cardápio 

 Gestão de estoque 

 Grade de produtos  

 

 

 

  

 

. Easy Flow BPM  - Gestão de Documentos 

Com essa ferramenta ´sua empresa poderá mapear 

seus processos e automatizá-los, gerando os 

formulários necessários para que todo o seu negócio 

esteja totalmente integrado e armazenados em um 

local apenas. 
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. 

 

 

 

 

 

 

Sistema Mobile  - Inovação completa de 

soluções para dispositivos móveis plataformas 

IOS, Android e Windows Mobile.. Tenha seu 

APP no  Google Play e APP Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AutoID - Controle de Acessos – Veicular em 

Condomínios RFID 

Solução de Controle de Acesso a Condomínios por 

meio de identificação de veículos, por meio de 

leitura da TAG veicular, instalada no para-brisa do 

veículo. 

Um sistema seguro e ágil semelhante aos 

utilizados em praças de pedágios de passagem livre 

e shoppings. 

 

Sistema de Inventário por RFID 

O Sistema de Inventário proporciona uma contagem 

rápida e correta dos itens a serem inventariados. A 

leitura da etiqueta eletrônica (TAG) notifica de 

forma instantânea no painel do sistema com 

identificação de cores comparativas entre as 

quantidades lidas e esperadas do inventário. 

Além disso, essa solução pode ser implementada 

com o controle de ativos, onde se permite monitorar 

o item verificando sua entrada e saída do local onde 

o item ou produto se encontrar 
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Soluções para sua empresa com uso de RFID 

 

Com os nossos parceiros buscamos a melhor solução 

para o seu negócio utilizando a mais alta tecnologia de 

RFID disponível no mercado. Não existe limites para 

essa criação, basta entendermos sua necessidade e 

desenvolver a solução. 

 


