Assessoria de imprensa
Caravana ‘Agile Brazil 2020’ reúne comunidades ágeis por todo o país
Representante da DB1 Global Software participa do evento e ajuda a construir o
panorama do presente e do futuro da agilidade no país
Maringá – PR, agosto de 2020 – Entre os dias 8 de setembro e 7 de outubro, a
comunidade ágil brasileira se reunirá virtualmente para semear valores e princípios
ágeis e colher os frutos da cultura coletiva, durante a Caravana Agile Brazil 2020, uma
viagem online pelas comunidades ágeis brasileiras.
O evento, antes agendado para acontecer em Porto Alegre, ganhou o formato de
caravana e visa descobrir como a agilidade vem sendo praticada nas diversas partes do
Brasil.
Serão dois encontros semanais, durante cinco semanas. A cada semana, quatro trilhas
de conteúdos serão trazidas pela comunidade ágil de uma região, além de muita troca
de experiências nos Open Spaces.
Confira as datas em cada região do país:






08 e 09 de setembro - Nordeste
15 e 16 de setembro - Norte
22 e 23 de setembro - Sudeste
29 e 30 de setembro - Centro-Oeste
06 e 07 de outubro - Sul

Desirée Megre, gerente de projetos da DB1 Global Software, uma empresa do Grupo
DB1 especializada no desenvolvimento de software e tecnologias sob demanda,
participa do evento como palestrante e representante do Centro-Oeste. Sua palestra
na trilha [Culturas de Trabalho] sob o nome “Propósito de Ser em uma empresa,
muito além de um cargo”, acontece no dia 29 de setembro, entre 19:35 e 20 horas.
Desirée possui experiência de mais de 15 anos na área de TI, gestão de projetos de
softwares, modelagem de requisitos, análise de negócios, facilitação e área comercial.
Atualmente trabalha com metodologias ágeis e atua como gerente de projetos, com
foco em propor o que têm valor para os clientes, maximizando o trabalho para atingir
metas e objetivos estabelecidos, removendo impedimentos e facilitando processos.
Mais
informações
podem
em https://www.even3.com.br/abraca2020/
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Assessoria de imprensa
O QUE: Caravana Agile Brazil 2020
QUANDO: 8 de setembro e 7 de outubro
HORÁRIO: das 19 às 20 horas

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. Alguns dos principais clientes são Neon, PagBem, Ebanx, CNA, Biolab, Omni,
Brookfield Ambiental, Senac - MS, It’s Seg, Softplan, Sancor Seguros, Treetech, Gazin, Dejú,
MadeiraMadeira, Consiga+, Plaenge, Kyani, AL5 Bank, Linx, Banco Fator e Brainstorm
Academy, entre outros.
Mais informações: www.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, Koncili, EIVE, Predize e o robô Tinbot. O grupo
tem conquistado inúmeros prêmios de gestão e inovação e figura há 10 anos consecutivos
entre as melhores empresas para se trabalhar pela GPTW (Great Place to Work). Com o lema
“Sua luz move o universo DB1”, e como parte da 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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