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DB1 Global Software é oficialmente associada à ABII (Associação
Brasileira de Internet Industrial)
Com a associação, a empresa parte do Grupo DB1 espera colaborar com o crescimento
do mercado de Internet Industrial no país

Maringá - PR, maio de 2020 – Conhecida pelo seu alto nível de assertividade e seu baixo
índice de retrabalho, a DB1 Global Software é uma 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,
que, neste ano, decidiu investir em uma estratégia de colaboração com o mercado de
Internet Industrial.
Desde o início de abril, a empresa está oficialmente associada à Associação Brasileira
de Internet Industrial (ABII), entidade fundada por uma parceria entre Pollux,
FIESC/CIESC e Embraco, com o objetivo de acelerar o processo de mercado potencial e
fomentar colaboração entre os participantes da comunidade, com base no sucesso da
americana Industrial Internet Consortium (IIC).
A ABII também é conhecida por promover o crescimento acelerado da Internet
Industrial por meio da coordenação de um ecossistema criador de iniciativas voltadas à
integração, controle e conexão segura entre máquinas, sistemas, processos e pessoas
por meio de arquiteturas comuns e padrões abertos, visando a geração de resultados
transformadores às diferentes indústrias e infraestrutura pública.
O objetivo da DB1 Global Software é somar forças com o propósito da ABII, colaborando
com sua vasta experiência em desenvolvimento de software, além de ajudar a fomentar
o mercado em crescimento da Internet Industrial apoiando estratégias, ações,
direcionamentos e auxílio na tomada de decisões.
A empresa do Grupo DB1 possui certificação CMMI-DEV nível 3, que atesta aderência ao
padrão internacional de qualidade de software, e conta com um portfólio de grandes
clientes como 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.
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
certificação CMMI-DEV nível 3, que atesta aderência ao padrão internacional de qualidade de
software, e está associada à ABII (Associação Brasileira de Internet Industrial). Alguns dos
principais clientes são Neon, PagBem, Ebanx, CNA, Biolab, Omni, Brookfield Ambiental, Senac -
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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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