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DB1 Global Software inicia operação internacional e conquista primeiro
cliente nos Estados Unidos
A empresa de desenvolvimento de software fechou parceria com a Accelerance para
atuar em projetos de grande porte no mercado americano
Maringá – PR, junho de 2020 – Conhecida pelo seu alto nível de assertividade e seu
baixo índice de retrabalho, a DB1 Global Software, especializada no desenvolvimento
de software e tecnologias sob demanda e parte do Grupo DB1, formado por empresas
brasileiras de tecnologia com sedes no Brasil, Argentina e Estados Unidos, iniciou sua
expansão internacional com foco no mercado americano e fechou seu primeiro
contrato com um cliente internacional, uma grande empresa do setor de health,
wellness e fitness.
A porta de entrada para a expansão da DB1 Global Software para o Estados Unidos
conta com parceria da Accelerance, uma consultoria especializada em terceirização
global de software. O objetivo é ajudar empresas em todo o mundo a reduzir os riscos
com terceirização de desenvolvimento de software por meio de serviços de consultoria
e uma grande rede de equipes de desenvolvimento de software certificadas.
Até hoje a Accelerance examinou mais de 8.000 empresas globais de software para
encontrar 250 parceiros que se qualificam em mais de 200 critérios. E a DB1 foi
reconhecida como Certified Partner e está entre um grupo seleto de 3% das empresas
de desenvolvimento de software com melhor classificação no mundo, conhecidas como
Rede Global da Accelerance. No Brasil apenas três empresas fazem parte da rede de
parceiros da consultoria americana.
Ryan Schauer, Partner Success Manager na Accelerance, explica que “a DB1 é uma
empresa única e está altamente capacitada para a conquista de muitos clientes
americanos para seu portfólio. Em nossa visita a sede da empresa, em Maringá, antes
da pandemia, ficamos bastante impressionados com os processos consistentes para a
entrega ao cliente. Temos grandes expectativas em relação a qualidade da DB1 e o fit
com o mercado americano”, explica.
Para Wagner Moreira Lopes, coordenador de expansão internacional da DB1 Global
Software, “vemos grande sinergia entre as duas empresas, principalmente no que diz
respeito a processos e qualidade. Estamos em processo de aceleração e prontos para
conquistar uma fatia maior do mercado americano. Estou certo de seremos muito
competitivos e a Accelarance nos ajudará a chegar lá”.
Recentemente a empresa conquistou alguns novos clientes no Brasil como
MadeiraMadeira, AL5 Bank e um novo projeto junto ao Senac.
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A DB1 Global Software 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 MS, BRDE, It’s Seg, Softplan, Sancor Seguros, Treetech, Gazin, Dejú, MadeiraMadeira, Consiga+,
Plaenge, Kyani, entre outros.
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