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Como manter um Caixa $audável durante a pandemia do Coronavírus?
A resposta para essa e muitas outras perguntas fará parte do webinar gratuito
promovido pelo Grupo DB1 na próxima quarta-feira (15/04), às 18 horas
Maringá - PR, abril de 2020 – O Grupo DB1, conhecido por sua experiência no mercado
de tecnologia da informação, levando serviços para desenvolvimento profissional de
corporações e formado por empresas brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil,
Argentina e Estados Unidos apresenta, nesta quarta-feira às 18 horas, mais um webinar
da série do movimento #YouMatter.
O movimento #YouMatter foi desenvolvido pela empresa com o objetivo de auxiliar os
profissionais que estão se adaptando ao período de quarentena, determinado pelo
Ministério da Saúde e Governo Federal para conter a propagação do vírus COVID-19
no país, com o máximo de conhecimento por meio de uma série de webinars gratuitos
com temas específicos, baseados nos resultados obtidos de uma pesquisa, também
realizada pelo Grupo DB1, sobre os principais obstáculos e orientações procuradas pelos
profissionais nessa fase.
A live dessa semana apresenta dicas de como manter um caixa saudável em tempos de
pandemia e como minimizar os efeitos da crise econômica. A inflação vai subir, o
mercado de trabalho vai piorar? Essas são as principais dúvidas de toda a sociedade e o
webinar mostrará de que forma a crise do coronavírus pode afetar as finanças e
apresentará dicas de como se blindar.
Os temas abordados nos webinars promovidos pelo Grupo DB1 foram colhidos por uma
pesquisa com mais de 1 mil pessoas e revelou que 59,7% dos entrevistados já adotaram
o modelo home office e, da metade que assumiu estar tendo problemas com a situação
atual, 44% justificaram que a dificuldade no período de quarentena está diretamente
relacionada com a preocupação constante sobre a saúde pública e a economia do país
durante a crise.
De acordo com Nathalia Giovanna, Analista de Employer Branding do Grupo DB1, “o
tema Caixa Saudável foi um dos mais buscados conforme as respostas vindas do
questionário. Nos sentimos extremamente tocados pela preocupação de todos sobre o
assunto e esperamos poder ajudar muita gente neste momento de dúvidas”.
Todas as lives da série do movimento #YouMatter são apresentadas quartas-feiras às 18
horas, no canal do YouTube e simultaneamente no Instagram do Grupo DB1.
Sobre o Grupo DB1:
O Grupo DB1 é formado por empresas de tecnologia brasileiras, com sede em Maringá - PR Brasil e bases operacionais no Brasil (3), Argentina (1) e Estados Unidos (1). Tem 20 anos de
experiência no mercado de tecnologia da informação e oferece software e serviços de
desenvolvimento para empresas (B2B). Sempre com posicionamento de produtos e serviços
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“premium” e de alta qualidade as empresas do grupo são líderes de mercado como
ANYMARKET, Consignet, DB1 Global Software, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos entre
as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). O Grupo DB1
também foi reconhecido pelo Financial Times, um dos mais renomados jornais
britânicos, como uma das 500 empresas que mais crescem nas Américas. Com o lema “Sua luz
move o universo DB1”, e como parte da cultura do grupo, todos na organização trabalham com
o propósito de transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das
soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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