Assessoria de
Avenue contrata DB1 Global Software como braço de Digital Services
Corretora Avenue Securities é considerada a responsável pela invasão brasileira na
bolsa de valores dos EUA
Maringá – PR, março de 2021 – Com mais de 200.000 clientes e cerca de R$ 3 bilhão
sob custódia, a Avenue nasceu com a missão de levar competição internacional para a
Faria Lima por meio de muita tecnologia embarcada para transformar o processo de
abertura de conta, que levaria 15 dias, em uma etapa rápida, que agora dura poucos
segundos.
Atendendo a clientes pessoas físicas de todos os perfis e tickets, a facilidade de enviar
dinheiro e resgatar o investimento foi essencial para o crescimento exponencial que
transformou a Avenue na maior corretora da história dos EUA em número de clientes
brasileiros.
Tamanho crescimento não vem sem seus desafios. Por ser auditada pelo Banco Central
Americano, a profissionalização dos serviços digitais passou a ser uma das maiores
prioridades da empresa. Por isso, um novo acordo foi assinado para que a corretora
possa focar no que sabe fazer melhor: investimentos.
Em busca de uma empresa para colocar em prática todas as ideias estratégicas, a
corretora achou na DB1 Global Software a parceira ideal. A ideia é que a DB1 tenha
Squads de desenvolvimento (times com vários perfis) atuando junto ao time da
Avenue em diversos projetos estratégicos.
Para Vinicius Carvalho de Souza, Gerente de Projetos da DB1 Global Software,
especializada no desenvolvimento de software e tecnologias sob demanda, essa
parceria vem repleta de desafios, mas com a certeza de que o modelo de trabalho, o
padrão de qualidade, os indicadores e os resultados de toda a estrutura da DB1
representam um match perfeito para tamanha exigência.
“Estamos muito empolgados com a parceria, de atuar nesse mercado que está em
constante crescimento e de estarmos juntos com os pioneiros deste setor. Estamos
começando essa parceria com projetos desafiadores que irão impactar milhares de
pessoas. Faremos coisas incríveis juntos”, garante Souza.
Sobre a DB1 Global Software:
A DB1 Global Software, multinacional de tecnologia sediada em Maringá – PR, atua há 20 anos
no mercado de tecnologia da informação, com softwares e serviços de desenvolvimento para
empresas de médio e grande porte. A DB1 é a única empresa de tecnologia do Brasil com
certificação MPSBR nível A, possui certificação internacional CMMI-DEV nível 3, também é
certificada em segurança da informação ISO 27001 e figura há oito anos consecutivos entre as
melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema “Seu

Assessoria de
Futuro é o nosso compromisso”, a DB1 se compromete com entregas de impacto e com
qualidade para transformar o futuro de empresas e pessoas.
Mais informações disponíveis em: http://db1.com.br/
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, DUCZ, 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 do Código de 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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