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O GRUPO DBA BRASIL 
   
Fundado em Janeiro de 2015 para disseminar o conhecimento sobre administração de bancos 
de dados e para auxiliar aos profissionais da área a criarem redes de relacionamentos mais 
sólidas e consistentes, o DBA BRASIL teve início através da junção de esforços de alguns 
renomados DBA’s do Brasil. 

 
O despretensioso grupo de WhatsApp cresceu devido ao fato de abranger diversas tecnologias 
(vários SGBDs – Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados).  

 
Hoje com mais de 3000 participantes, atuamos na troca de conhecimentos nos seguintes 
meios de comunicação:  

 
 6 grupos no WhatsApp; 
 1 supergrupo no Telegram; 
 Grupo de e-mail no Google Groups; 
 Página do grupo no Facebook; 
 Página do grupo no LinkedIn. 
 

Temos um público residente em todas as regiões do Brasil e em alguns países tais como: 
Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Portugal, Luxemburgo e Índia.  

 
Nossos membros são desde estudantes que se interessam por bancos de dados em geral até 
profissionais experientes que já trabalham na área há muito tempo. 

 
O Grupo DBA BRASIL possui um site ( http://www.dbabr.com.br) onde são compartilhados 
conhecimentos técnicos através de artigos, scripts e webinários quinzenais, conhecidos como 
“Terças de Dados”, que são realizados por profissionais de alto nível reconhecidos no mercado 
tecnológico brasileiro, cujos vídeos das apresentações ficam disponíveis para consultas em 
nosso site e canal do youtube. 

 
O site está em constante crescimento. Atualmente possui uma média de 2000 visualizações 
mensais, com picos de aproximadamente 5000 acessos nos períodos dos eventos. 
  
Nossa missão é contribuir para o sucesso profissional dos DBA’s do Brasil, compartilhando 
conhecimentos em gerenciamento de bancos de dados de qualquer SGBD, buscando a melhor 
experiência para nossos membros, e sempre de forma gratuita, sem a intenção de obtenção 
de lucros.  
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EVENTOS DBA BRASIL 
  
Uma das principais características dos eventos DBA Brasil é oferecer aos participantes um 
debate amplo e solidário, que incluem palestras de alto nível técnico, ministradas por 
palestrantes de diferentes SGBDs.  

 
Sua 1ª edição foi realizada em 16/04/2016, a 2ª edição foi realizada em 06/05/2017 e a 3ª em 
05/05/2018, no Cidade de São Paulo.  
 
De acordo com os dados informados nas inscrições, verificamos que nos eventos do DBA 
BRASIL reúnem-se desenvolvedores, administradores, profissionais de Business Intelligence, 
cientistas de dados, professores, pesquisadores e estudantes de tecnologias de bancos de 
dados de todo país, e oferecem aos participantes uma vasta programação, que inclui, entre 
outras: 

 Sessões de abertura e encerramento; 
 Palestras de alto nível técnico, ministradas por profissionais reconhecidos 

nacionalmente, e em alguns casos, internacionalmente; 
 Coffee breaks para a interação dos participantes, gerando networking. 

 
Como nossos eventos são gratuitos, temos também um objetivo social, , onde solicitamos aos 
participantes doarem na entrada 1 kg. de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados 
são doados para Instituições/Organizações beneficentes. Somando todos os eventos, já 
arrecadamos e doamos mais de 1 tonelada de alimentos. 
 
Assim como os palestrantes, alguns oriundos de outras cidades, estados e países, a equipe 
de organização não recebe nenhuma recompensa financeira por seu trabalho e empenho. 
Todos oferecem este esforço por satisfação pessoal, com a certeza de darem o seu melhor 
para promover a disseminação do conhecimento. 
 
 
 
A seguir, uma breve descrição dos eventos:  
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DBA BRASIL 1.0 
 
 

 
Em nossa primeira edição, já mostramos a 
que viemos, com uma organização 
totalmente amadora, mas com a paixão de 
quem quer fazer o melhor. 
 
 
 
 

 
 
Com o slogam “O primeiro evento feito por DBAs, 
para DBAs, com diferentes SGDBs e sem MIMIMI”, 
conseguimos cativar muitos participantes, que 
vieram de vários lugares do Brasil, mas ainda com a 
ênfase na população de São Paulo e cidades mais 
próximas. 
 
Para um primeiro evento, contamos com 590 inscritos e 239 participantes, o que 
consideramos um sucesso. 
 

 
Estatísticas nos mostraram que em eventos 
gratuitos similares, a quantidade média de 
participantes inscritos que comparecem ao 
evento é de 30% a 50%, e o nosso grupo 
conseguiu em seu primeiro evento a marca de 
40,5%. Foram apresentadas 18 palestras de 
1 hora e 12 palestras relâmpagos de 5 
minutos, essas últimas, realizadas com muita 
descontração, proporcionando uma rica troca 
de experiência entre os profissionais 
presentes. 
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DBA BRASIL 2.0 
 

 
Na segunda edição do evento, aumentamos o 
número de palestras, diversificamos os temas 
e confirmamos o potencial com um 
crescimento no número de inscrições e de 
público presente. 
 
 
 
 
 

Nesta edição tivemos 333 participantes de um 
total de 1049 inscrições, em um espaço que 
comportava 350 pessoas. Participaram ainda 52 
pessoas entre organização, palestrantes e 
patrocinadores, totalizando 385 pessoas.  
 
 

 

 
 
Conforme as estatísticas mostradas acima, o 
nosso grupo manteve-se na média dos 
eventos gratuitos chegando a 32% de 
presença dos inscritos. No evento de 2017 
foram apresentadas 36 palestras de 1 hora. 
Além disso, as já tradicionais palestras 
relâmpagos de 5 minutos. 
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DBA BRASIL 3.0 
 

 
Com 990 inscrições realizadas, recebemos um 
público de 438 expectadores (44,24% de 
comparecimento), sendo 407 inscritos 
normalmente e 31 convidados. Somado a estes 
números, contamos ainda com a presença de 
mais 49 pessoas, entre as equipes de 
organização, patrocinadores, recepcionistas e os 
palestrantes, totalizando 487 pessoas, o que 
representou um aumento de 26,47%.  
 
 
 

Esta edição contou com um total 42 
palestras, distribuidas em 7 salas 
simultâneas. Pela avaliação dos 
expectadores, obtivemos uma média de 
80% de satisfação com o conteúdo 
apresentado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Em nossos materiais promocionais, destacamos todos os 
patrocinadores e apoiadores do evento, pois sem estes, não 
teríamos como proporcionar um evento de qualidade, 
gratuito para todos os expectadores. 
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Planejamento do DBA BRASIL4.0 
 
Baseado na evolução ocorrida nos eventos anteriores, prevemos a participação de 600 
expectadores no DBA BRASIL 4.0, com inscrições abertas a partir de 03/2019. 
 
Planejamento previsto para o DBA BRASIL 4.0: 
 

 02 (duas) sessões formais (abertura e encerramento); 
 60 Palestras técnicas; 
 Tutoriais “Hands-on”, realizados em laboratórios com excelente infraestrutura. 
 Eventos de confraternização entre os participantes. 

 
 

Temas do evento: 
 

 Administração de Banco de Dados 
 Backup and Recovery 
 Performance Tuning 
 Alta disponibilidade 
 Cloud Computing 
 Disaster Recovery 
 Inteligência Artificial 
 Machine Learning 
 Segurança da informação 
 NoSQL 
 Replicação de dados 
 Gestão de Carreiras 
 Big Data 
 Business Intelligence 
 IOT – Internet Of Things 
 Infraestrutura para Banco de Dados 
 Configuração de Sistemas Operacionais para Bancos de Dados 
 Programação em Bancos de dados 
 Ferramentas de visualização de dados 
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PARCEIROS OFICIAIS DO EVENTO 
 
O DBA BRASIL vem se destacando por receber apoio de renomadas instituições e empresas, 
que patrocinam e tornam-se parceiros oficiais do evento. Com isso, passam a contar com 
benefícios exclusivos, tais como divulgar suas marcas no dia do evento e em todas as mídias 
relacionadas a ele. 
 
Visando valorizar a participação dos Parceiros Oficiais, foram criados alguns grupos de 
parcerias, que oferecem uma série de vantagens, conforme requisitos X aportes financeiros 
correspondentes, demonstrados na tabela abaixo: 

 

BENEFÍCIOS PREVISTOS 
Grupos de parcerias 

Bronze Prata Ouro Platina 

Divulgação de posts mensais, durante 1 ano, no site DBA 
BRASIL 

1 2 4 8 

Acréscimo de divulgação de post mensais, até a data do evento, 
no site DBA BRASIL 

1 2 4 8 

Oportunidade de distribuição de panfletos junto ao kit de Boas-
Vindas 

Não Sim Sim Sim 

Oportunidade de exibir o logotipo da empresa nos cartazes e 
banners (tamanho relativo) 

Pequeno Médio Grande Destaque 

Inclusão de banners da empresa no site principal pelo período de 
6 meses e no site do evento. 

Não 
Compartilhado 

(sem Link) 
Sim 

(com link) 
Sim 

(com link) 

Acesso ao mailing (somente nome e e-mail) dos participantes do 
evento, quando autorizado por eles. 

Não Não Sim Sim 

Palestra comercial ou técnica garantida Não Técnica (**) 
Técnica + 

Comercial (*) 
Dupla  Técnica 
+ Comercial (*) 

Agradecimento formal e nominal nas sessões de abertura e 
encerramento 

Não Não Sim Sim 

Agradecimento em todas as palestras, com logos disponibilizados 
no template das apresentações 

Sim Sim Sim Sim 

Possibilidade de montar mesa/stand para divulgação de 
produtos/serviços 

Não Sim Sim Sim 

Total de cotas disponibilizadas 5 5 4 4 

Contrapartida  (cota de patrocínio em R$) 1.000,00  2.000,00  5.000,00  10.000,00  

 
(*) A palestra comercial estará contida dentro da palestra técnica e não deverá ultrapassar 
20% do tempo total da palestra. 
 
(**) Todos os palestrantes poderão oferecer brindes aos participantes. 

  
Para mais informações consulte a equipe de Organização do evento. 
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Requisitos definidos: 
 

● Panfletos para o Kit de Boas-Vindas: O material deverá ser entregue em até 5 dias 
úteis antes do evento e não poderá exceder o tamanho A4 e o volume equivalente a 10 
páginas em 75 g/m2; 
 

● Logotipos: Os logotipos deverão ser entregues em formato vetorial ou em alta 
resolução em até 1 mês antes da realização do evento. O não envio até esta data 
poderá inviabilizar a produção do material impresso com o logo, que não inclui a 
produção de crachás, pastas e demais materiais de divulgação distribuídos ou vendidos 
no evento; 
 

● Sorteios: Os patrocinadores têm direito a realizar sorteios de brindes no palco nos 
intervalos entre uma apresentação e outra, não devendo demorar mais de 5 minutos 
em cada um. Caso o patrocinador não tenha um representante presente no evento, os 
organizadores do evento poderão realizar o sorteio. 
 

● Banners para as mídias digitais: Os formatos de banners serão soliciatados no 
momento da confirmação da parceria e serão inseridos no site do evento e da 
comunidade assim que disponibilizados pelos parceiros. Nós do DBA BRASIL não 
produzimos estes materiais. 
 

Abaixo a lista dos principais canais de divulgação do DBA BRASIL, que estarão integralmente 
disponíveis para a publicidade do evento: 
 

● Site do evento com o lançamento previsto para Fevereiro/2019; 
● Site da comunidade: http://www.dbabr.com.br 
● Lista de discussão: https://groups.google.com/forum/#!forum/dba-brasil;  
● Grupos no Whatsapp: DBA BRASIL 1-6; 
● Facebook: https://www.facebook.com/DBABrasil/ 
● Telegram: https://telegram.me/DbaBrasil; 
● Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8322293; 
● Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAZxnrkOD_PTrfMK3-SbCLA 
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1. CONTATO 
 
Coordenação:  

- Fábio Cotrim e Mário Barduchi 
 

Equipe técnica de apoio:  
- Caroline Poteria, Christian Gebert, Diego Andrade, William Melo. 

 

Informações adicionais podem ser obtidas no site oficial do grupo: http://www.dbabr.com.br/, 
ou via telefone, e-mail ou WhatsApp da equipe de Apoio e Coordenação: 
 
- Celular/Whatsapp: (11) 95052-8806 (Mário Barduchi) / 98324-5427 (Fábio Cotrim) 
 
 
 
 
 
 

Seja Bem-Vindo ao DBA BRASIL 4.0 


