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Reconhecimento fortalece relação empresa-colaboradores
Grupo DB1 reconhece colaboradores por tempo de casa e DB1 Awards premia talentos
que realizaram feitos incríveis
Maringá – PR, dezembro de 2020 – A valorização de pessoas e a oferta de um ótimo
ambiente de trabalho são premissas importantes para o Grupo DB1, formado
por empresas brasileiras de tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e Estados
Unidos. Desta forma, todo o fim de ano, a empresa organiza uma premiação que visa
reconhecer grandes talentos e feitos incríveis realizados ao longo do ano pelos 550
profissionais contratados pela empresa.
Mesmo em um formato online, totalmente diferente daquela vibração e torcida
presencial por conta da pandemia da Covid-19, a cerimônia de premiação deste ano foi
bastante animada e repleta de emoção, devido às conquistas alcançadas pelo grupo e
celebradas pelos colaboradores mesmo em um ano bastante incomum.
Comemorando 20 anos desde sua fundação, o Grupo DB1 também reconheceu os
colaboradores pelo tempo de casa. Por meio de depoimentos cheios de emoção, os
profissionais homenageados também puderam compartilhar um pouco dos momentos
mais marcantes de suas trajetórias. Conheça os homenageados:
15 anos


Vivian Daniela Girardi, gestão de Contratos e Licitações

10 anos







Andre Luiz Thomazini, Team Leader
Anna Luiza Hauser de Castilho, Gerente de Gestão e Governança
David Fabiano dos Santos, CEO DB1 Global Software
Dialison Aparecido Veroneze, Gerente de Projetos
Jucemara Passos, Analista de Negócios
Tiago Hlatki, Project Manager

5 anos









Alessandro Roberto Bianchi, Desenvolvedor
Ana Maria Cimadon Garcia, Diretora de Marketing
Andre Luis Celestino, Senior Delphi Developer
Bruno Neves Ribeiro, Desenvolvedor
Danilo Alves Verone de Oliveira, Analista de Implantação
Daphine Mardegan Costa, Analista de Suporte
Jonatas Ribeiro dos Santos, Analista de Processos e Qualidade
Pedro Fernando Palmieri dos Santos, Programador
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Pedro Marcel Braga Mariano da Silva, Product Owner
Rafael Augusto de Carvalho. Team Leader
Rafael de Carvalho Ito, PHP Developer
Raul Victtor Barbosa Claudino, Analista de Suporte
Robson da Motta, Desenvolvedor Delphi
Rodolfo Helmbrecht, Gerente Comercial

Pela primeira vez o DB1 Awards reconheceu alguns colaboradores que realizaram
feitos incríveis de acordo com o Código de Cultura da empresa. O código guia as
atitudes dos colaboradores e delimita fronteiras, cuidando para que cada envolvido
seja iluminado pela experiência de trabalhar em um grupo de pessoas extraordinárias.
A premiação é baseada na escolha dos próprios colaboradores, que votam dentre os
colegas que mais se destacaram recebendo feedbacks por meio dos Kudo Cards. Tratase de uma ação que envolve o engajamento de todos o ano todo, enviando feedbacks,
que podem resultar em escolher ou ser escolhidos como destaques. O que conta ao
longo do ano é fazer a diferença e servir de inspiração para os demais.
Por meio do Kudo Mundo, uma plataforma digital desenvolvida para que os
colaboradores da DB1 pudessem apontar e reconhecer colegas de empresa que
realizam feitos incríveis, receberam destaque os profissionais que não fazem apenas o
possível, mas que escolhem dia a dia fazer o melhor por si, pelos demais e pela
organização.
Assim, o CBPGP - Comitê de Boas Práticas de Gestão de Pessoas do Grupo DB1,
verificou mais de 1.500 Kudos, que representam aplausos, reconhecimento, elogio,
enaltecimento, crédito, louros, respeito ou respaldo, de acordo com a cultura de
Feedback da empresa. O Comitê selecionou 150 Kudos e enviou para a banca, que
selecionou 5 indicados em cada categoria para o voto popular. Os premiados foram
eleitos por votação realizada com os colaboradores.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do Awesome Things - Carolina Cabau, coordenadora de Eventos
Locus Of Control – Wilde Rossi, desenvolvedor
Energy – Jorge Manoel, analista de Infraestrutura - TI
You Matter - Camila Innecco, coordenadora de Gestão de Pessoas
Be Fair Do Right Don’t Hide – Cristiano Suk, gerente de Operações
To Infinity and Beyound – David Santos, CEO da DB1 Global Software
Team Spirit – Nilson Junior, arquiteto de Soluções
Be The Light (prêmio específico do CORDS – Comitê de Responsabilidade e
Desenvolvimento Socioambiental) – Arthur Fritz, arquiteto de Soluções

Ilson Rezende, fundador e CEO do Grupo DB1, explica que “ao longo dessa trajetória
de 20 anos, a entrega de cada um dos nossos colaboradores fez a diferença para o
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sucesso da empresa. Me inspiro todos os dias com os grandes feitos de cada um. E,
hoje, me orgulho muito em dizer que tenho a honra de fazer parte de uma família
extraordinária, a família 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
“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). 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/
Atendimento à imprensa:
Neris Comunicação
Alessandra Neris (11) 99104-4938 – alessandra@neris-comunicacao.com.br
Daniel Neris (13) 98881-9596 - daniel@neris-comunicacao.com.br
Ana Maria C. Garcia – Diretora de Marketing – (44) 3033-6300 - marketing@db1.com.br

