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DB1 Global Software amplia operação internacional ao assinar
contrato com a Brainworks
Empresa de soluções de software para jornais e revistas dos EUA escolhe a DGS em sua
primeira experiência de terceirização para o desenvolvimento de software
Maringá – PR, junho de 2021 – 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, assinou em
abril um contrato com a Brainworks Media Software Solutions dos EUA para conclusão
do Front-end da nova solução de software da empresa, a Stratica.
A Brainworks é uma empresa de desenvolvimento de software com 30 anos de
experiência no fornecimento de soluções especificas para a indústria de mídia. O
software da empresa vem sendo usado por mais de 1000 jornais impressos dos
Estados Unidos ao longo dos últimos 25 anos.
Seus produtos incluem soluções gráficas para classificados e anúncios totalmente
integrados, circulação, faturamento, contas a receber, rastreamento de anúncios,
revisão de anúncios baseados na web, gerenciamento de contratos e crédito, layout de
anúncios e um CRM baseado na web de última geração voltado especificamente para
veículos de imprensa.
A Brainworks escolheu a DB1 Global Software como parceira em sua primeira
experiência de terceirização para o desenvolvimento de software, mais
especificamente para ajudar a terminar o Front-end do Stratica, o novo produto da
empresa que atua como um hub centralizados das seis soluções de software
atualmente oferecidas.
O objetivo é que com apenas um login e senha os clientes tenham acesso a todo o
portfólio de produtos da empresa. O “Stratica” é definido pela Brainworks como o
lugar onde a estratégia se transforma em ação. Todos os módulos do Stratica são
baseados no navegador web, reduzindo ao máximo as interrupções durante a
implantação e possibilitando configuração e cronogramas de treinamento acelerados,
recursos de integração abrangentes, atualizações automatizadas e custo de
propriedade drasticamente reduzido.
As soluções de Publicidade e CRM do Stratica fornecem às empresas de mídia as
ferramentas mais recentes para competir agressivamente por anunciantes, oferecendo
recursos integrados inovadores, totalmente otimizados para o segmento.
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Para Wagner Moreira Lopes, coordenador de expansão internacional da DB1 Global
Software, o mercado norte-americano de desenvolvimento de software aprecia muito
o perfil proativo e criativo dos desenvolvedores brasileiros, fator que foi determinante
para a escolha da empresa brasileira em detrimento de opções de outsorcing na Índia
e no leste europeu.
“Temos uma previsão para a conclusão deste projeto em seis meses, com uma squad
de três desenvolvedores brasileiros trabalhando em período integral no Brasil para
terminar o Front-end da Stratica. A squad trabalhará de forma integrada com a equipe
da Brainworks que desenvolveu o Back-end”, garante Wagner.
As linguagens de programação utilizadas no projeto da Brainworks foram Angular e C#.
Sobre a DB1 Global Software:
Parte do DB1 Group, a DB1 Global Software é uma empresa especializada no
desenvolvimento de software 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 disponíveis em: http://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
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transformar o futuro e impactar a vida das pessoas e organizações por meio das
soluções criadas pelo grupo.
Mais informações: https://www.db1group.com/
Atendimento à imprensa:
Neris Comunicação
Alessandra Neris (11) 99104-4938 – alessandra@neris-comunicacao.com.br
Daniel Neris (13) 98881-9596 – daniel@neris-comunicacao.com.br
Ana Maria C. Garcia – Diretora de Marketing – (44) 3033-6300 marketing@db1.com.br

