Assessoria de Imprensa
Consignet cresce 30% em faturamento com 141 novos convênios em
2020
A empresa já conta com mais de 500 clientes do setor público e avança para a gestão
de consignados e benefícios no setor privado
Maringá – PR, janeiro de 2021 – Como parte da estratégia de colaborar na gestão de
benefícios para empresas de todo o país, o Consignet, uma empresa do DB1 Group,
especializada em automação de consignados e benefícios com desconto em folha,
anuncia o balanço de resultados de 2020.
Neste ano, o Consignet cresceu 30% em faturamento com 141 implantações de novos
convênios. O aumento da base de clientes também foi de 38% e hoje são mais de 550
clientes em todo Brasil. No setor público são mais de 515 clientes e a empresa avança
rapidamente para a gestão de consignados e benefícios também no setor privado com
um portfólio de marcas como Klabin e Suzano, entre outras.
O Consignet atua diretamente com mais de 10.221 mil usuários ativos, 3.158 convênios
atendidos e cerca de 970 mil funcionários beneficiados. Lançado em 2005, o Consignet
se tornou o sistema preferido de Prefeituras em todo o país. A solução garante agilidade
no gerenciamento pelo RH e proporciona mais transparência e segurança para o
colaborador.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área
financeira, além de certificação internacional CMMI-DEV nível, que atesta aderência ao
padrão internacional de qualidade de software, além de cerificação ISO 27001 em
Segurança da Informação e ISO 9001, que se refere à Gestão da Qualidade.
Sobre o Consignet:
Parte do DB1 Group, o Consignet é um software de gestão de benefícios e margem consignável
cedido por instituições financeiras para 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 500 clientes em todo Brasil utilizam o
Consignet, entre eles as prefeituras de Belém-PA, Londrina-PR, Cascavel-PR e Várzea GrandeMT, além de empresas como Klabin, Castrolanda, Terra Santa Agro, Cooper Standard, 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.
A equipe do Consignet possui alto grau de conhecimento verticalizado na área financeira, com
reconhecimento de 92% de Aderência aos Padrões de Qualidade da FEBRABAN (Federação
Brasileira de Bancos), além das certificações ISO 27001, em Segurança da Informação, e ISO
9001, que se refere à Gestão da Qualidade.
Mais informações: https://www.consignet.com.br/
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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 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
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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