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Muito prazer, meu nome é Maiara Goldacker!
Desenvolvedora de software há 5 anos;

Blumenau - SC;
Desenvolvedora Java há 4 anos;



● Oportunidades de mercado;

● Mulheres com carreiras inspiradoras;

● Empoderamento feminino x TI e Java;



Empoderamento?
“Ato ou efeito de 
dar ou adquirir 
poder ou mais 
poder.”



●  12,7 milhões de pessoas 
desempregadas;

● 54%  à 60% dos 
empregados são 
homens;

● Número de lares 
chefiados por mulheres 
aumentou 30% nos 
últimos 20 anos;



BRASSCOM e Softex



● 70% de mulheres em 
turmas de ciências da 
computação;

● Advento dos jogos em 70 
e 80;

● Tecnologia passa a ser 
considerada masculina;



Grande comunidade de desenvolvedores;

Java?

Aplicações desktop, web, mobile, muitas APIs e bibliotecas;

Interpretado por qualquer sistema operacional;

+ minha experiência;

Dificuldades do Java;



● 26 mil vagas em Java;
● 3ª linguagem mais utilizada 

no github;
● Grandes empresas 

trabalham com Java;
● Ótima remuneração;
● Mulheres inspiradoras;



“Java é uma linguagem Enterprise,  sempre tem ótimas oportunidades. O Java 
não morreu e acredito que nem vá mesmo com features pagas. É como Cobol 
para os bancos que até hoje nunca saíram e nem vão sair dos mainframes. É 
estável, seguro, de fácil manutenção e mais barato para manter.”

- Camila Nachbar

camilanachbar



“Para minha mãe, o Cobol foi a ferramenta que possibilitou que criasse sozinha 
dois filhos. E inspirada nela, encontrei no Java a possibilidade de não só 
sonhar, mas alcançar sonhos. Hoje trabalho em uma empresa que possui uma 
cultura alinhada com a minha em questões de diversidade e valores. Foi 
através do Java que pude comprar meu apartamento e realizar o sonho de ter 
uma casa própria. ”
-Juliana Myaki

myakiju



“Java me abriu muitas portas desde sempre. É utilizada no mundo todo e 
sempre encontrei oportunidade! Eu já trabalhei com outras linguagens, porém 
saber Java facilitou muito minha vida por conta das inúmeras vagas 
disponíveis.”
-Taiza Montenegro

taizamontenegro



Fabiane Nardon

● Co-fundadora do SouJava;
● Palestrante;
● Escritora;

Em 2016 foi escolhida uma das 10 mulheres mais 
influentes na tecnologia Java no Mundo.





A liderança precisa estar dividida entre homens e mulheres, ou ela precisa estar 
engajada com a causa de  igualdade entre gêneros.

1. Liderança

Loiane Groner

Fabiane Nardon

● Cientista chefe na TailTarget;

● Líder de equipe de projetos da IBM;
● Co-fundadora do JDuchessBR;



2. Igualdade de Oportunidade e não discriminação
3. Saúde, segurança e não violência

● Políticas de igualdade de gênero;
● Rede de denúncia contra assédio segura, 

simples e anônima;



Promover a educação, a formação e o desenvolvimento profissional para as mulheres

4. Educação e formação

● Bolsa educação;
● encontros direcionados ao público feminino - Hackaton, patrocinado pela 

Stefanini;



5. Liderança comunitária e engajamento
Promover a igualdade através de iniciativas comunitárias.



6. Acompanhamento e medição de resultados

● Monitoramento  e divulgação de desempenho para 
alcance da igualdade de gênero;  



● Promoção de igualdade através de relações 
comerciais

7. Promoção de igualdade através de relacionamento



 E para (NÃO) terminar aqui



Muito Obrigada, nos encontramos em breve!

Maiara Goldacker
twixar.me/tjVK


