Assessoria de imprensa
Empresa de software compartilha conhecimento e experiência de
modelo home office por meio de webinars
A fim de ajudar empresas e profissionais durante o isolamento obrigatório, a DB1
Global Software produziu um webinar gratuito e inédito sobre trabalho remoto
Maringá - PR, abril de 2020 – Com a pandemia de corona vírus avançando no país e do
mundo, muitas empresas optaram por adotar o trabalho remoto como medida de
continuidade das operações e garantir atendimento ininterrupto aos clientes. Continuar
trabalhando também é a medida necessária para enfrentar os efeitos de uma crise
econômica. Entretanto, o formato de trabalho remoto é, ainda, pouco conhecido por
grande parte dos profissionais e empresas, o que os leva a enfrentarem obstáculos
recorrentes.
A fim de ajudar empresas e colaboradores a obterem sucesso no modelo home office
durante o período de isolamento social proposto pelo Ministério da Saúde, a DB1 Global
Software, empresa especializada no desenvolvimento de software e tecnologias sob
demanda do Grupo DB1, formado por empresas brasileiras de tecnologia com sedes no
Brasil, Argentina e Estados Unidos, produziu o primeiro de uma série de webinars
gratuitos para compartilhar conhecimento e ajudar o mercado a se adequar ao formato
de trabalho remoto no atual cenário.
O webinar contém todas as experiências, erros e aprendizados adquiridos ao longo dos
anos, desde que o Grupo DB1 passou a adotar o home office como um dos formatos
de trabalho em 2016 e será apresentado pelos gerentes de projetos e de portfólio da
empresa, Desirée Megre, Victor Caldeira e Mateus Rodrigues. O objetivo é ajudar e
orientar outros profissionais a não cometerem erros comuns.
Confira os principais temas abordados do primeiro webinar sobre o tema:
•
•
•
•
•
•

metas e objetivos;
alinhamento de estratégias;
como manter vivo o propósito e a cultura em times remotos;
fortalecimento da autonomia com responsabilidade;
dicas de ferramentas para melhorar organização, foco e gestão de tempo;
produtividade;

A transmissão gratuita do webinar acontecerá na quarta-feira, dia 08 de abril, às 15h e
pode ser acessado pelo link: bit.ly/C-LevelMeetupPerformandoEquipesRemotas01.
Sobre a DB1 Global Software:
Parte do DB1 Group, a DB1 Global Software é uma empresa especializada no desenvolvimento
de software e tecnologias sob demanda, com postura consultiva baseada em metodologias
ágeis. Seu alto nível de assertividade e baixo índice de retrabalho assegura entregas dentro do
prazo combinado e com qualidade acima da média de mercado. A DB1 Global Software possui
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certificação CMMI-DEV nível 3, que atesta aderência ao padrão internacional de qualidade de
software. Alguns dos principais clientes são Neon, PagBem, Ebanx, CNA, Biolab, Omni, Brookfield
Ambiental, Senac - MS, BRDE, It’s Seg, Softplan, Sancor Seguros, Treetech, Gazin, Dejú,
MadeiraMadeira, Consiga+, Plaenge, Kyani, entre outros.
Mais informações: www.db1.com.br
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