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Você já deve ter ouvido falar sobre muitas mudanças por aqui. Uma delas foi a 
inauguração de nossa nova sede, celebrada com corte de fita, no fim de janeiro. 
A Presidente e CEO Lori Blaker estava rodeada de executivos de Oakland e  
do Prefeito de Rochester Hills Bryan Barnett, além de 200 outros convidados.

Localizada na Hamlin Road, 3903, no coração do distrito automotivo de 
Rochester Hills, as instalações de 25.000m2 apresenta um ambiente de alta 
tecnologia, dando suporte à Equipe e a diversos projetos. Com modernos 
refeitório e recepção e em processo para instalar uma academia. 
 

“Nossa nova, linda e ampliada sede reflete o crescimento 

extraordinário e as realizações desta companhia nos 

últimos anos.”  – Lori Blaker

A nova sede global não foi o único assunto nesse dia. Também aproveitamos 
a celebração como uma oportunidade para lançar nossa campanha de marca. 
Com um crescimento, sem precedente de 263% nos últimos cinco anos, 
nós sentimos que era tempo de nossa imagem refletir seu caráter global e a 
reputação construída mundialmente.

Bem vindo à 
primeira edição!
Há muita animação cercando o 
lançamento de nossa nova marca. 
Bem vindo a esta primeira edição de 
nossa nova e aperfeiçoada newsletter 
que incorpora novo visual e apelo. 
Espero que a newsletter também 
propicie rápidas atualizações sobre 
o que vai pelo mundo, bem como dê 
uma ideia dos projetos e programas 
dos quais estamos especialmente 
orgulhosos. Nossa nova marca é 
apenas o começo de um animado 
2013. Seja bem vindo a entrar e 
compartilhar da animação gerada 
pela TTi Global por todo o mundo!

http://www.youtube.com/watch?v=phVb_iXuS7A 
Assista a nosso Vídeo de Apresentação

É grande, bonito e nos causa orgulho …  
e não estamos falando só de nossa nova sede.

http://www.youtube.com/watch?v=phVb_iXuS7A
http://www.tti-global.com/
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Gente Conduzindo Mudanças

Podemos ter novo nome, nova marca e nova 
imagem, mas conduzir mudanças sempre 
foi o centro do que nós somos. A centelha 
sempre existiu, e agora é formalmente parte 
de nossa marca. Nosso novo slogan realça 
a habilidade em proporcionar mudanças 
aos nossos clientes através de nossos 
treinamentos, Consultoria, Recrutamento & 
Seleção e competências em Pesquisas.  
E, mais importante, realça nossa verdadeira 
força- nossa gente, nossa inovação e nosso 
espírito para sempre encontrar soluções.

Uma Companhia. Uma visão. Uma TTi Global.

AMBICIOSA. FLEXÍVEL. DINÂMICA.
Veja nossa centelha 
numa nova luz.

2

A nova identidade da TTi Global reflete uma atitude 
inovadora; capturar nosso espírito empreendedor;ser fonte  
de inspiração para mudanças positivas que levem a 
resultados efetivos.

CONFIÁVEL. PROATIVA. EXPERIENTE.
Na TTi Global não esperamos a mudança – somos nós que a 
conduzimos. Esta é mensagem central que nossa nova marca 
detém. Reflete nosso conhecimento, expertise e guia cada 
detalhe que engloba nossa visão única e centelha. 

Folhetos de Competências

Website remodelado e reconstruído
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Confira a última edição da revista 
Mulheres Empreendedoras e leia 
a história da Lori em sua jornada 
pelo Afeganistão!

O mundo está mudando, as oportunidades estão se ampliando e 
na vanguarda dessas mudanças você encontra a TTi Global. Nós 
acolhemos a mudança. Prosperamos em meio às mudanças. E 
agregamos flexibilidade e abertura para resolver problemas que 
permitam a nossos clientes ser bem sucedidos e adaptados ao 
Mercado global. Destacando as forças de nossa organização – nossa 
gente e nosso espírito realizador – nosso jeito único de proporcionar 
soluções que tragam uma centelha conduzindo mudanças e 
trazendo resultados efetivos.

Através de nossas soluções de Recrutamento & Seleção nós estamos 
trazendo mudanças às equipes de nossos clientes, ajudando a 
localizar, recrutar e reter talento, local em escala global. Através 
de nossas soluções de Treinamento, nós mudamos a forma como 
os clientes desempenham, ajudando-os a obter o melhor de 
seus melhores. Nossas soluções em Pesquisa desbloqueiam seus 
potenciais e identificam oportunidades de crescimento, mudando a 
forma de entender seus colaboradores, seus clientes e seus desafios. 
E através de nossos serviços de Consultoria, provemos nossos 
clientes com o necessário para moldar suas estratégias de forma a 
aumentar desempenho e maximizar lucratividade.

É necessária uma centelha para acionar a mudança. E à medida 
que o mundo evolui a TTi Global manterá sua centelha – inovando e 
explorando novas formas de levar um leque de soluções aos clientes. 
Assim fazemos há 30 anos. Vamos continuar a construir fortes 
relacionamentos com nossos clientes com foco na satisfação de  
seus clientes.

NOW TRENDING

O Foco
TTi Global: Agentes de Mudança

Lori fala na Cãmara 
AmericanaFeminina de Comércio

Nova marca na TTi Global
Escritório no Reino Unido
pic.twitter.com/NBTC7mKxiz

Lori Blaker, Presidente/CEO da 
TTi Global inspira a plateia  
no Segundo evento anual para 
empreendedores “YOU”  
http://fb.me/z1xlHnRL 

“Why Women Matter in Leadership”
by PeopleDrivingChange
2 weeks ago 3 views

Congratulações à nossa CFO, 
Christine Santos, pelo prêmio Crain ś 
CFO do Ano!

Grand Opening/Open House
by PeopleDrivingChange 
2 months ago 80 views

12ª colocada entre as empresas 
lideradas por mulheres na América 
do Norte!
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Follow us at Facebook.com/TTiGlobal

Follow us at twitter.com/ttiglobal

See more at youtube.com/PeopleDrivingChange

Follow us at linkedin.com/company/tti-global

https://www.facebook.com/TTiGlobal
https://twitter.com/TTiGlobal
http://www.youtube.com/PeopleDrivingChange
http://www.linkedin.com/company/tti-global
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Esperamos que você tenha curtido nossa primeira edição 

de A CENTELHA. Este é um tempo de animação para 

todos nós da TTi-Global. Na medida em que continuamos 

a crescer e prosperar em novos desafios, nos tornamos 

mais confiantes de termos pessoas, competências 

e estrutura para continuar a conduzir mudanças de 

impacto para nossos clientes e para continuarmos a 

merecer respeito como líderes globais.

Se você não viu nosso novo website ou nosso 
vídeo “Pessoas Conduzindo Mudanças, não 
deixe de vê-los em www.tti-global.com

tti-global.com     |     248.853.5500     |     800.837.5222     |     3903 W. Hamlin Rd. Rochester Hills, MI 48309 

Dando os passos certos para 
ampliar nossa presença global

Os especialistas da TTi Global em 

treinamento, pesquisa, consultoria, 

recrutamento e seleção trabalham 

com dedicação em 24 países por 

cinco continentes. Do Afeganistão 

à Argentina, da China ao Chile e 

além, nós levamos ferramentas, 

tecnologia e talento para conduzir 

mudanças e melhorar desempenho 

em nossos clientes.

TTi Global é lider mundial em soluções de desempenho.
Teve uma ideia, precisa de ajuda e quer falar? Escreva para nós em info@tti-global.com
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O Técnico Master que  
ganhou o Campeonato Mundial 
de Qualidade no Varejo  
da Volkswagen foi treinado  
pela TTi Global
A final do Campeonato Mundial de Qualidade 
no Varejo da Volkswagen (RQWC) aconteceu em 
Wolfsburg, Alemanha. Cerca de 300 dos maiores 
experts de 80 países participaram da Final. Na 
Categoria Técnico Master, Kosuke Endo venceu 
o campeonato. Os Instrutores da TTi Global 
prepararam o Sr. Endo em sua formação.

http://www.tti-global.com/
http://www.tti-global.com/
https://www.facebook.com/TTiGlobal
https://twitter.com/TTiGlobal
http://www.youtube.com/PeopleDrivingChange
http://www.linkedin.com/company/tti-global

