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Saiba tudo sobre Gestão 3.0 no segmento de tecnologia
Organizado pela DB1 Global Software, o Webinar contará com especialistas em gestão,
metodologias ágeis e tecnologia
Maringá – PR, julho de 2021 – Gestão 3.0 ou Management 3.0 são termos que dão
nome a metodologias que otimizam os processos da gestão de projetos, por meio da
criação de práticas de desenvolvimento de competências entre os colaboradores e o
crescimento da estrutura empresarial.
Um dos objetivos da Gestão 3.0 é engajar os/as colaboradores(as) e, assim, alavancar o
crescimento do negócio, com todo mundo na empresa focado em um objetivo comum:
entregas rápidas, eficazes e ágeis para a criação de produtos incríveis. Isso não só
diminui a rotatividade de pessoal, mas também aumenta a satisfação.
E foi pensando em apresentar o conceito aplicado à tecnologia, que a DB1 Global
Software, uma empresa do Grupo DB1 especializada no desenvolvimento de software
e tecnologias sob demanda, organizou o webinar “Tecnologia na Gestão 3.0”. A ideia é
compartilhar cases vividos no dia a dia em meio a esse cenário maluco que estamos
vivendo!
O webinar acontece no dia 07 de julho às 17 horas e as inscrições são gratuitas em
https://carreira.db1group.com/gestao-napratica#utm_source=imprensa&utm_medium=referral&utm_campaign=webinargestao30. Cássio Costa, Gerente de Projetos de TI no Grupo DB1, será o responsável
por conduzir essa conversa cheia de grandes cases sobre liderança!
Conheça os temas a serem abordados e os apresentadores:
“Liderança - Relatos de um processo de construção de pensamento e
comportamento na jornada de líder servidor”, por Luciane Baldo Nicolodi, Analista de
Negócios e Requisitos, Facilitadora, Scrum Master e Gerente de Projetos da DGS.
“Experiências com desmobilização de equipes no encerramento de projetos”, por
Gabriel Aiza Tomas, Gerente de Projetos no Grupo DB1 e entusiasta de Metodologias
Ágeis e Management 3.0.
“OKR: Como aplicá-lo e gerar engajamento na equipe, alinhado aos objetivos
organizacionais/projeto”, por Bruno Fernandes, desenvolvedor, Líder Técnico, Agilista
e Gestor apaixonado pelas áreas de tecnologia, projetos, inovação, processos,
metodologias e pessoas.
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“Os desafios e recompensas na formação de juniores,” por Thalita Melo, UX Designer
e coordenadora da equipe de UX da DB1 Global Software
Sobre a DB1 Global Software:
Parte do Grupo DB1, 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
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