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Financial Times classifica Grupo DB1 entre as 500 empresas que mais
crescem nas Américas
Pelo segundo ano consecutivo empresa maringaense de tecnologia figura no ranking
do Financial Times que classifica empresas sediadas nas Américas de acordo com a
velocidade de crescimento
Maringá – PR, abril de 2021 – O Financial Times, um dos mais conceituados diários de
negócios e economia do mundo, acaba de divulgar a segunda edição do ranking das
empresas com crescimento mais rápido das Américas em parceria com a Statista, uma
empresa alemã especializada em dados de mercado e consumidores.
E mais uma vez o Grupo DB1, formado por empresas de tecnologia brasileiras, com
sede em Maringá - PR - Brasil e bases operacionais no Brasil, Argentina e Estados
Unidos, está presente na lista. À frente, em percentual de crescimento, de gigantes
globais de tecnologia, como Netflix e AirBnb, a DB1 subiu 40 posições em relação ao
ano passado e agora ocupa a posição de número 320.
A edição 2021 do ranking conta com 30 empresas brasileiras e o Grupo DB1 é uma
das 14 empresas presentes nas duas edições. Com crescimento de 179,1% no último
ano, a DB1 é a 13ª empresa brasileira com maior velocidade de crescimento. As
empresas de tecnologia representam 28% da lista.
“Mais do que um reconhecimento pelos resultados alcançados pelo Grupo DB1, a
classificação entre as 500 empresas que mais crescem nas Américas pelo Financial
Times nos enche de orgulho. Orgulho de saber que estamos no caminho certo para
construir uma empresa para inspirar gerações. Meu agradecimento especial a toda
equipe DB1, que segue diariamente o propósito de transformar o futuro e impactar a
vida das pessoas e organizações”, explica Ilson Rezende, fundador e CEO do Grupo
DB1.
2020: um ano repleto de desafios e conquistas
Em 2020, o grupo de empresas faturou R$ 79,5 milhões, com crescimento de 23% em
relação ao ano anterior. Além disso, incrementou em 42% a base de clientes,
totalizando 3.360 clientes atendidos, sendo 13 internacionais.
As empresas com foco em e-commerce foram as que mais puxaram o crescimento do
grupo. Acredita-se que essa tendência permaneça ao longo de 2021, impulsionada
pela transformação dos padrões de consumo.
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A DB1 Global Software, especializada no desenvolvimento de software e tecnologias
sob demanda, responde sozinha por mais de 50% do faturamento do Grupo e em 2020
iniciou sua expansão internacional com foco no mercado americano, anunciando
parceria com a Accelerance, uma consultoria especializada em terceirização global de
software.
Já o ANYMARKET, a plataforma de vendas em marketplaces, iniciou sua
internacionalização pela Argentina e registrou crescimento de 284% em relação a
2019. Da mesma forma, a operação brasileira do ANYMARKET, cresceu 97%.
Ainda no segmento de e-commerce, o Koncili, o primeiro software de conciliação de
pagamento dos marketplaces do mercado, cresceu 172% em faturamento com
aumento de 500% no GMV (Gross Merchandise Value), atingindo R$ 4,5 bilhões.
Já o Consignet, empresa especializada em automação de consignados e benefícios com
desconto em folha, cresceu 25% em relação a 2019. Na sequência, vêm os resultados
da Tinbot Robótica, startup com foco na fabricação de robôs inteligentes, com 6,6% de
crescimento.
Em 2020, o Great Place to Work classificou a DB1 a como a 23ª melhor média empresa
para se trabalhar no Brasil, a 24ª melhor Média Empresa para Trabalhar em Tecnologia
da Informação e a 12ª melhor média empresa para se trabalhar no Paraná, bem como
a que mais escuta os colaboradores no estado.
Com crescimento acelerado e com a perspectiva de crescer 30% em relação a 2020, as
empresas do Grupo contabilizam um total de 130 vagas abertas. Para pesquisar todas
as vagas disponíveis, acesse http://bit.ly/vagas_marco.
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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