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Pesquisa quer mapear dificuldades dos profissionais de RH em meio a
pandemia do Coronavírus
Parte do Grupo DB1, o Consignet desenvolveu uma ação social com base nas maiores
dificuldades enfrentadas pelo setor de recursos humanos por meio de um formulário
Maringá – PR, abril de 2020 – A área de recursos humanos foi uma das bastante afetadas
desde que a propagação do vírus COVID-19 se tornou uma pandemia global. Cada vez
mais, com o isolamento social proposto pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, o
setor vem enfrentando os desafios que surgem ao longo dos dias devido à mudança
brusca de rotina na vida profissional de grande parte do Brasil.
Visando contribuir positivamente com o cenário atual, o Consignet, empresa
especializada em automação de consignados e benefícios com desconto em folha do
Grupo DB1, empresas brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil, Argentina e Estados
Unidos, deu início ao movimento #SomosLuz para compartilhar conhecimento e criar
uma rede do bem, na qual os profissionais da área possam encontrar auxílio em um
momento alarmante como o atual.
De acordo com Reinaldo da Silva Junior, CEO do Consignet, o nome da ação foi dado em
homenagem a um dos princípios básicos do Grupo DB1, ser luz na vida das pessoas,
transformando o futuro e impactando positivamente todos que têm contato com a
empresa, e também pelo fato de contribuir com a ideia de que é preciso luz para
enxergar os melhores caminhos a serem seguidos, bem como o destino a ser alcançado
após esse momento de dificuldades: “Em tempos de crise e também com a pandemia,
em que tudo é incerto, oferecer um ombro amigo e uma ajuda ao outro é o mínimo
que todos podemos fazer para que, juntos, possamos vencer e continuar firmes em
nossos propósitos”, explica.
O objetivo do movimento é coletar os principais transtornos enfrentados pelos
profissionais de Recursos Humanos e fornecedores neste momento de pandemia por
meio de um formulário e, a partir das respostas obtidas, o Consignet será responsável
por promover ações que auxiliem no dia a dia da profissão, como a divulgação de ebooks, artigos, lives e mentorias, por exemplo, estabelecidos conforme demanda. O
documento possui pontos pré-estabelecidos de questionamento dessas dificuldades,
mas os profissionais poderão deixar suas contribuições também, em campos de
respostas abertas.
O formulário do movimento #SomosLuz está disponível até dia 20 de abril em:
https://bitlybr.com/Uvr9h e após esse período será iniciada a rede do bem e o envio dos
conteúdos para os e-mails cadastrados.
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Sobre o Consignet:
Parte do DB1 Group, o Consignet é um software de gestão de empréstimos consignados cedidos
por instituições financeiras para colaboradores das empresas públicas e privadas. Integrado ao
sistema de folha de pagamentos, a solução garante agilidade no gerenciamento pelo RH e
proporciona mais transparência e segurança para o colaborador. Mais de 400 clientes em todo
Brasil utilizam o Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PR, Londrina-PR, Cascavel-PR e
Várzea Grande-MT, além de empresas como Terra Santa Agro, Cooperstandard, Malai Manso
Resort, Cooperativa Nova Produtiva e Usina Santa Teresinha, entre outros. A empresa possui
parceria com os principais bancos como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil,
Itaú, Santander, Banrisul.
Mais informações: https://www.consignet.com.br/

Sobre o DB1 Group:
O DB1 Group é formado por empresas de tecnologia sediadas em Maringá – PR, Presidente
Prudente - SP e, em breve, Campo Grande – MS. Tem mais de 19 anos de experiência no
mercado de tecnologia da informação e oferece softwares e serviços de desenvolvimento para
empresas de médio e grande porte. As empresas do grupo figuram há nove 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 pessoas e empresas
vencendo desafios com qualidade e entregas de impacto.
Mais informações: https://www.db1group.com/
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