Assessoria de Imprensa
Dia do Programador terá evento online e aberto a toda comunidade de
tecnologia
Ação do Grupo DB1 contará com a participação de grandes experts do mercado, muito
conteúdo compartilhado e música
Maringá – PR, agosto de 2020 – O desenvolvedor de software está entre os
profissionais mais valorizados no atual mercado de trabalho. Mesmo em meio a uma
imensa crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, o segmento continua
crescendo e milhares de novas vagas de trabalho foram criadas esse ano. Só no Grupo
DB1, formado por empresas brasileiras de tecnologia com escritórios no Brasil,
Argentina e Estados Unidos, 40 desenvolvedores já foram contratados este ano e 60
novas vagas estão abertas em vários setores do grupo.
A procura por esses profissionais é tão alta que muitas vagas não são preenchidas por
falta de profissionais capacitados. Um bom profissional recebe bons salários e é muito
valorizado pelas empresas, recebendo diversos mimos e opções de flexibilização.
O Dia do Programador é comemorado no 256º dia do ano em referência ao número de
valores que podem ser representados por um byte de 8 bits, referência típica do
universo nerd.
Pioneiro no reconhecimento da importância dos programadores para o mercado no
Brasil, o Grupo DB1 celebra pelo oitavo ano consecutivo o Dia do Programador, que
esse ano será comemorado no dia 11 de setembro, uma sexta-feira.
O evento, que desde 2013 é comemorado internamente pelo Grupo DB1, dessa vez
será totalmente online e aberto a toda comunidade de tecnologia, além de gratuito.
Serão realizadas palestras, interações no chat e trocas de experiências.
E como já virou tradição, a comemoração não ficará de fora. Ao final dos seis dias de
evento a Banda DB1 fará um show com 1:30 de duração e, pela primeira vez, será
transmitido ao vivo para todos os interessados. Os componentes dessa formação da
Banda DB1 são: Jasper Perrú, Luiz Feitosa, Caio Nogueira, Eduardo Cirilo, Eriston
Galdino.
Este ano foi criada uma playlist especial no Spotify para acompanhar o evento
https://open.spotify.com/playlist/0Lz87HGbmF0kUtSCk8VdVo?si=anxJEVqQSOSIZ2dek
Tj95A e haverá sorteio de brindes para os participantes que interagirem no chat do
evento.
Confira abaixo a cronograma das atividades do Dia do Programador:
Esquenta
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Dia 26 de agosto

Das 17:30 às 18:30 – Palestra Técnica com Kalecser Kurtz – Software Engineering
Director no EBANX – Tema: Abraçando o legado.


Dia 27 de agosto

Das 17:30 às 18:30 – Palestra sobre Carreira com Robson Dutra – Professor da FGV e
Palestrante – Tema: Motivação e Inteligência Emocional.


Dia 1 de setembro

Das 17:30 às 18:30 – Palestra Técnica com Rafael Burity – Gerente de UX/CX na Bem
Visa Vale e professor na Impacta Tecnologia – Tema: Estamos resolvendo o problema
certo?



Dia 2 de setembro

Das 17:30 às 18:30 – Palestra sobre Carreira com Alexandre Beirith – Product
Manager na Resultados Digitais – Tema: O encantamento do cliente começa nos
bastidores


Dia 3 de setembro

Das 17:30 às 18:30 – Palestra Técnica com Rafael Gomes – DevOps Engineer at
DNSFilter – Tema: Automação de Infraestrutura.

Evento Principal


Dia 11 de setembro

14:00 – Palestra Técnica com Elemar Júnior, fundador e CEO na Eximia Co– Tema:
Padrões, práticas e ferramentas para qualidade de software.
14:00 – Palestra sobre Carreira com Lilian Klemz, Relationship Management at
LinkedIn – Tema: Retenção: O motor de crescimento da sua empresa.
15:00 – Palestra Técnica com Edson Yanaga, diretor de Experiência do Desenvolvedor
na Red Hat – Tema: Multicloud, sistemas distribuídos na nuvem e o futuro da
programação.
16:00 – Palestra sobre Carreira com Guilherme Amaral, Carnegie Master na Dale
Carnegie – Tema: A arte de saber ouvir, e seus impactos.
16:00 – Palestra Técnica com Edlaine Zamora, Senior Development Consultant at
ThoughtWorks – Tema: Arquitetura Evolutiva.
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17:00 – Palestra sobre Carreira com Clóvis de Barros, professor da USP – Tema: Amor
pelo trabalho.
18:00 – Encerramento com Ilson Rezende, fundador e CEO do Grupo DB1 – Steps to
the light.
18:30 – Happy Hour com a Banda DB1 – Show de 1:30
Para se inscrever, conferir as atualizações, a história do evento e depoimentos de
quem
já
participou,
acesse
o
site
oficial
do
evento
em
https://diadoprogramador.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, oferecendo 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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