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Pelo 11º ano consecutivo, Grupo DB1 entre as melhores empresas de TI
do Brasil
Grupo de tecnologia com sede em Maringá conquista o 24º posto e segue com 40
vagas abertas
Maringá – PR, novembro de 2020 – O Grupo DB1, formado por empresas brasileiras
de tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e Estados Unidos, foi eleito a 24ª
melhor Média Empresa para Trabalhar em Tecnologia da Informação em 2020.
Em sua 15ª edição, o ranking Melhores Empresas para Trabalhar em TI 2020 recebeu
números recordes de inscrição. Ao todo, 508 empresas submeteram-se ao selo,
representando um universo de 212.665 funcionários. A iniciativa realizada pelo Great
Place To Work (GPTW), e divulgada com exclusividade pela IT Mídia, reconhece as
empresas cujos esforços garantem os melhores lugares para talentos se
desenvolverem em Tecnologia.
Esta é a décima primeira participação da DB1 no ranking das Melhores Empresas para
Trabalhar em TI. E um lugar entre as melhores está mais disputado a cada ano. O
prêmio está entre os mais importantes do Brasil e a cada ano que passa, atrai mais
empresas.
“Nós falamos sempre que queremos transformar pessoas e organizações por meio da
tecnologia e levar prosperidade para todos. Este reconhecimento nos diz que estamos
no caminho certo. Estar entre as melhores do segmento reforça nosso compromisso
de contribuir com o nosso setor. Apesar da diferença de tamanho, muitas vezes
estamos em pé de igualdade com grandes empresas multinacionais, sobretudo na
valorização das pessoas.”, diz Ilson Rezende, fundador e CEO do Grupo DB1.
Prêmios e crescimento
Comemorando 20 anos de existência em 2020 e crescendo de forma significativa em
meio à pandemia causada pela COVID-19, o DB1 Group superou a marca de 550
colaboradores. Com mais de 100 novas vagas abertas durante o ano e 44 preenchidas
no último mês, a empresa está com 40 novas vagas abertas.
Este ano o Grupo DB1 também foi classificado pelo GPTW Brasil como a 23ª melhor
média empresa para se trabalhar no Brasil.
Em 2019 a revista Você S/A classificou a empresa como a 2ª melhor empresa de
tecnologia para se trabalhar, com destaque em gestão de pessoas e clima
organizacional.
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“Estamos muito honrados porque tudo isso é resultado do nosso foco na valorização
das pessoas. Esse prêmio é mais uma prova de que estamos no caminho certo,
cumprindo nosso propósito com louvor”, finaliza o executivo.
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
“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 11 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
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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