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Agustin De La Maza é Chief Solutions Officer na Softtek, e seu objetivo é desenvolver ofertas
inovadoras, arquitetar e quantificar soluções avançadas e avaliar o impacto comercial da
implementação das soluções.
Durante seus 27 anos de carreira na Softtek, Agustin atuou como Diretor do Centro de Entrega
Global, foi Diretor de Arquitetura de Soluções, Gerente de Programa Sênior, Diretor Corporativo
do Grupo de Processos de Engenharia de Software, Líder do Projeto Six-Sigma e Black Belt,
Consultor Sênior de Definição e Implementação de Processos de Engenharia de Software e
Líder de Desenvolvimento de Ferramentas CASE. Sob sua liderança, a Softtek executou com
sucesso grandes programas de transformação digital para diversos clientes em vários setores,
ao mesmo tempo em que implementou práticas avançadas de engenharia de software e
gerenciamento de projetos que melhoraram o desempenho dos serviços da Softtek em termos
de qualidade, produtividade e confiabilidade. Algumas das principais inovações da prática de
desenvolvimento de aplicativos da Softtek incluem a adoção do Team Software Process (SM),
processos de desenvolvimento escaláveis e ágeis, Six Sigma aplicado à qualidade de software,
arquitetura e frameworks de aplicativos reutilizáveis e geração automatizada de código baseada
em linguagem de domínio específico.
Agustin participa frequentemente como speaker em fóruns acadêmicos, governamentais e do
setor. Em 2010, ele foi um dos oradores principais no Congresso North America Process Group
(SEPG NA 2010), tendo sido convidado por Watts Humphrey para revisar os manuscritos do livro
“Leadership, Teamwork, and Trust: Building a Competitive Software Capability”, publicado pela
SEI em 2011.
Agustin é bacharel em Engenharia de Sistemas de Computação pelo Instituto de Tecnologia de
Monterrey (ITESM CEM), onde foi premiado com o “Maior Prêmio de Excelência Acadêmica”
(summa cum laude); além de ter completado um Programa de Gestão de Negócios no IPADE
Business School.
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