Assessoria de Imprensa
Webinar gratuito aborda debate de alto nível sobre Gestão de Clima em
tempos de crise
Desenvolvido pelo Consignet em parceria com o GPTW e a Resultados Digitais, o
webinar tem como objetivo oferecer ajuda aos profissionais de Recursos Humanos e
Departamento Pessoal em época de coronavírus

Maringá - PR, junho de 2020 – Em meio à uma pandemia global que afeta não só a saúde
da população como também a economia mundial, muitas empresas estão passando por
momentos delicados e difíceis de adaptação à nova realidade de quarentena, decretada
pelo Ministério da Saúde como meio de evitar a propagação da Covid-19.
Então, visando oferecer ajuda aos profissionais de Recursos Humanos e Departamento
Pessoal que lidam com Gestão de Clima neste momento, o Consignet, uma empresa do
DB1 Group, especializada em automação de benefícios e consignados com desconto em
folha, em parceria com outras duas empresas referências no mercado, GPTW e a
Resultados Digitais, desenvolveram o webinar gratuito “Clima Organizacional: como
melhorar e manter um bom clima em tempos de crise” a fim de promover um debate
de alto nível sobre as boas práticas realizadas em companhias de sucesso.
A live terá uma roda de conversa sobre o tema para manter um bom clima
organizacional junto à equipe, voltado para situações de crise como a que vivemos
agora com o coronavírus, e será composta por Claudia Malschitzky, Diretora Regional
do GPTW, Anderson Nielson, Diretor de Gestão de Talentos da Resultados Digitais e com
a mediação de Natalia Kawatoko, gerente de Gestão de Pessoas do Consignet e Grupo
DB1. O bate-papo trará um olhar mais humanizado, explicado por colaboradores de
empresas que foram certificadas pelo ranking do GPTW (Great Place To Work) entre
as Melhores Empresas Para Se Trabalhar no Brasil.
O Consignet, por exemplo, é certificado pelas ISO 9001 e 27001, bem como o selo
CMMIDEV/3, tem o sistema construído com base na LGPD e foi 10 vezes classificada
no ranking GPTW.
O webinar gratuito “Clima Organizacional: como melhorar e manter um bom clima em
tempos de crise” será apresentado no dia 04, na quinta-feira às 18h30, e as inscrições
podem ser feitas até às 18h pelo link: https://materiais.consignet.com.br/webinar-gestaode-clima.
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
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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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