Assessoria de imprensa
Cultura organizacional e transformação digital garantem a longevidade
das empresas
Em um conteúdo inédito, a DB1 Global Software compartilha lições do CEO e fundador
da empresa, Ilson Rezende
Maringá - PR, fevereiro de 2020 – No mundo das Organizações Exponenciais, em que o
crescimento acelerado também traz o risco de quebrar da noite para o dia, já não basta
acompanhar as tendências do mercado.
Em uma pesquisa sobre o tempo médio de vida das empresas, da Innosight, vemos que
em 1958 esse tempo equivalia a 61 anos. Em 1980, o tempo caiu para 25 anos. E hoje, a
duração de uma empresa é estimada em 18 anos. A empresa que vai durar gerações é
aquela capaz de criar uma cultura estável e participar ativamente da Transformação
Digital.
Neste sentido, a DB1 Global Software, parte do DB1 Group e especializada no
desenvolvimento de software sob demanda, compartilha com o mercado valiosas lições
do CEO e fundador do grupo, Ilson Rezende. O executivo compartilha insights para que
empresas permaneçam competitivas em um cenário em constante evolução.
Para Ilson as organizações precisam definir e compartilhar seus propósitos, valores e
cultura de forma objetiva aos colaboradores. “Desta forma, as equipes aptas a tomarem
decisões iguais ou melhores que um presidente”, explica.
Sobre o papel das empresas de tecnologia e desenvolvimento, como a DB1 Global
Software, Ilson explica que “nossa responsabilidade não é simplesmente codificar, mas
conduzir as organizações para um processo efetivo e contínuo rumo à transformação
digital”, conclui o CEO.
Para conhecer estas e outras lições de Ilson Rezende sobre Cultura e Transformação
Digital, basta acessar http://bit.ly/blogdepoimentoIsonRezende
Sobre a DB1 Global Software:
Parte do DB1 Group, a DB1 Global Software é uma empresa especializada no desenvolvimento
de software e tecnologias sob demanda com base em metodologias ágeis. Seu baixo índice de
retrabalho assegura entregas dentro do prazo combinado e com qualidade acima da média de
mercado. A DB1 Global Software possui certificação CMMI-DEV nível 3, que atesta aderência ao
padrão internacional de qualidade de software. Alguns dos principais clientes são Neon,
PagBem, Ebanx, CNA, Biolab, Omni, Beblue, Brookfield Ambiental, Senac - MS, It’s Seg, Softplan,
Sancor Seguros, Treetech, Gazin e Dejú entre outros.
Mais informações: www.db1.com.br
Sobre o DB1 Group:
O DB1 Group é formado por empresas de tecnologia sediadas em Maringá – PR, Presidente
Prudente - SP em Campo Grande – MS. Tem mais de 19 anos de experiência no mercado de
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tecnologia da informação e oferece software e serviços de desenvolvimento para empresas de
médio e grande porte. As empresas do grupo figuram há dez anos consecutivos entre as
melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema “Sua luz
move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização perseguem o
sonho de impactar positivamente e transformar o futuro de organizações e de pessoas com
entregas de impacto.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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