Assessoria de Imprensa
Palestrantes do LinkedIn, Microsoft, Red Hat, ThoughtWorks e USP são
presenças confirmadas no Dia do Programador 2020
Organizado pelo Grupo DB1, o evento online e gratuito acontece no 11 de setembro
das 13:30 às 20:00 no YouTube
Maringá – PR, setembro de 2020 – Maringá será palco de um dos maiores eventos do
ano voltado aos desenvolvedores de software, profissionais que são a espinha dorsal
do mundo digital. De acordo com recente pesquisa do LinkedIn, esses profissionais
encabeçam a lista das profissões mais procuradas do mundo em 2020.
Iniciativa, independência e perseverança para aprender e resolver problemas
complexos por conta própria são requisitos fundamentais para um bom desenvolvedor
de software. Para celebrar o trabalho dos programadores, o Grupo DB1, formado
por empresas brasileiras de tecnologia com escritórios no Brasil, Argentina e Estados
Unidos, reuniu grandes nomes do mercado para inspirar os participantes do Dia do
Programador 2020 a chegarem ainda mais longe.
Comemorado internamente pelo Grupo DB1 desde 2013, o evento deste ano será
totalmente online, gratuito e aberto a toda a comunidade de tecnologia, abordando
os temas de qualidade de software, programação e arquitetura evolutiva, entre
outros.
Os palestrantes confirmados para o evento principal são Elemar Júnior, Microsoft MVP
e fundador (CEO) da Eximia Co, Lilian Klems, Gerente de Relacionamento do LinkedIn
LATAM, Edson Yanaga, Diretor de Experiência do Desenvolvedor na Red Hat,
Guilherme Amaral, Carnegie Master na Dale Carnegie, Edlaine Zamora, Consultora de
Desenvolvimento Sênior da ThoughtWorks, Clóvis de Barros, professor e doutor da
Escola de Comunicação e Artes da USP, e Ilson Rezende, fundador e CEO do Grupo
DB1.
E, como já virou tradição, a descontração ao final do evento será garantida pela Banda
DB1, que fará um show de 1:30 de duração transmitido ao vivo pela primeira vez. Os
componentes dessa formação da Banda DB1 são: Jasper Perrú, Luiz Feitosa, Caio
Nogueira, Eduardo Cirilo, Eriston Galdino.
Com realização e organização do Grupo DB1, o evento desse ano contará com o
patrocínio da Made4it, AWS, Cooper Card e UniCesumar e poderá ser acompanhado
por meio de uma playlist especial no Spotify.
Para ajudar os inscritos a entrarem no clima do Dia do Programador e segurarem a
ansiedade, a Banda DB1 montou essa playlist com uma prévia da energia do evento
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https://open.spotify.com/playlist/0Lz87HGbmF0kUtSCk8VdVo?si=anxJEVqQSOSIZ2dek
Tj95A.
Confira abaixo a cronograma das atividades evento principal do Dia do Programador:


Dia 11 de setembro

13:30 - Abertura
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.
17:00 – Palestra sobre Carreira com o Prof. Dr. Clóvis de Barros, professor e livre
docente da Escola de Comunicação e Artes 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
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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/
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

