
Plano de patrocínio

20ª edição anual da

Conferência Mundial do Projeto Debian

Curitiba, Paraná, Brasil
21 a 28 de julho de 2019

A DebConf19 será realizada em Curitiba, Paraná, Bra-
sil, em julho de 2019. Esperamos 400 participantes, e
grandes avanços para o Debian e para o Software Livre
e Código Aberto em geral.

Convidamos você a se juntar a nós e apoiar este evento!

Se você tiver qualquer dúvida após ler este documento,
por favor não hesite em nos contatar (em português ou
inglês) pelo e-mail sponsors@debconf.org
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Olá dos(as) organizadores(as)!
Obrigado pelo interesse na DebConf, a Conferência anual e mundial do Projeto Debian.

Este plano de patrocínio oferece uma visão geral das oportunidades de patrocínio da nossa Con-
ferência. Também introduz o Projeto Debian e explica o papel da Conferência anual e mundial
dentro do Projeto.

Convidamos você a patrocinar nossa Conferência em um nível que se ajuste ao seu orçamento
e corresponda ao nível desejado de visibilidade em nossa comunidade e na mídia. Oferecemos
vários níveis de patrocínio, detalhados na página 6, e também estamos abertos a outras oportu-
nidades. Nossos níveis mais altos de patrocínio incluem a possibilidade de anunciar suas vagas
de emprego e outros meios de envolvimento com nosso amplo espectro de participantes.

A DebConf é organizada sem fins lucrativos e todos(as) os(as) organizadores(as) trabalham como
voluntários(as) sem compensação. Sua contribuição nos possibilita reunir um grande número
de contribuidores(as) Debian de todo o mundo para trabalharem juntos, ajudarem e aprenderem
uns com os outros e fortalecer amizades. Uma vez que nosso projeto é distribuído, o encontro
presencial, uma vez por ano, melhora a colaboração remota entre nossos(as) colaboradores(as)
durante o restante do ano.

Muito obrigado desde já pelo seu apoio. Se você tiver alguma dúvida ou ideia para discutir,
gostaríamos de ouvir sua opinião! sponsors@debconf.org

- A equipe DebConf19
(alguns dos organizadores da DebConf19 abaixo)

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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Debian
O Sistema Operacional Universal

O Debian é um sistema operacional que consiste inteiramente em Software Livre e de Código
Aberto. O Projeto Debian é dedicado a permanecer 100% livre e a ser um “cidadão” responsável
do ecossistema de Software Livre e de Código Aberto. Nossas prioridades são o Software
Livre e nossos(as) usuários(as). Nosso conjunto rigoroso de diretrizes serve como exemplo
para muitos outros projetos.

Debian é liberdade. Debian é escolha
O Debian é conhecido por sua adesão às filosofias Unix e Software Livre, e pelo seu tamanho —a
versão atual incluimais de 51.000 pacotes de software para mais de dez arquiteturas de
computadores, desde os mais comuns Intel de 32 e 64 bits até ARM (celulares e tablets) e IBM
S/390 (mainframes). Além do conhecido kernel Linux, ele também suporta o kernel FreeBSD.

Um Projeto grande, distribuído, e sem fins lucrativos
Os principais pontos fortes do Projeto Debian são
sua base de voluntários(as), sua dedicação ao Con-
trato Social Debian e seu compromisso em fornecer
o melhor sistema operacional universal. O Debian
é produzido por mais de 1.000 desenvolvedo-
res(as) ativos(as) espalhados(as) pelo mundo, mui-
tos dos(as) quais são voluntários(as) em seu tempo
livre. Fora da DebConf, a maioria das comunicações
ocorre na Internet em listas de discussão e salas de
bate-papo do IRC.

Diferentemente de todas as outras distribuições Linux de tamanho similar, o Debian é uma
organização independente sem fins lucrativos e que não está sob a influência de uma en-
tidade comercial. A dedicação do Debian ao Software Livre, sua natureza sem fins lucrativos e
seu modelo de desenvolvimento aberto o tornam único entre as distribuições de Software Livre.

Um pilar do Software Livre
Os padrões de alta qualidade do Debian e a adesão às suas políticas rígidas o fazem ser a escolha
preferida para trabalhos derivados. Atualmente,mais de 120 sistemas operacionais desen-
volvidos ativamente utilizam o Debian como base, incluindo os super populares Ubuntu e
Linux Mint, LiMux, e Knoppix. Derivados mais especializados vão desde o grml (otimizado para
administradores de sistema) até o Tails (otimizado para privacidade). O Debian é utilizado em
centenas de escolas graças ao SkoleLinux, e também é a base de plataformas de jogos com o
SteamOS. O sistema operacional Debian foi adotado por instituições públicas como as cidades
de Munique e Viena, e pelo Escritório Federal Alemão para Segurança da Informações (BSI).

O Projeto Debian se orgulha de ser a base de outros sistemas. Trabalhamos ativamente com
equipes que derivam suas distribuições do Debian, para maximizar os ganhos para todos(as).

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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DebConf
Conferência anual e mundial Debian

Chris Lamb, Líder do Projeto Debian, participando
de uma caça a bugs na DebConf17

A DebConf é a Conferência anual e mundial para
contribuidores(as) Debian e usuários(as) interessa-
dos(as) emmelhorar o Debian. Conferências anterio-
res do Debian incluíram palestrantes e participantes
de todo o mundo. A DebConf18 ocorreu em Hsinchu,
Taiwan e contou com mais de 300 participantes de
mais de 40 países.

Graças aos nossos patrocinadores, a participa-
ção, a hospedagem e as refeições são gratui-
tas para desenvolvedores(as) e contribuidores(as)
Debian qualificados(as) que se candidatam. Além
disso, uma quantidade limitada de subsídios de custo
de viagem está disponível, para trazer colaborado-
res(as) que de outra forma não poderiam participar.
A organização da DebConf em si é inteiramente feita por voluntários(as).

A DebConf19 será realizada de 21 a 28 de julho de 2019 em Curitiba, Paraná, Brasil. O local,
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) está situado em uma região central
de Curitiba. A UTFPR oferece ambientes amplos e abertos para discussões e apresentações,
bem como reuniões informais de grupos de trabalho. As acomodações para os(as) participantes
estarão disponíveis em hotéis muito próximos da Universidade.

O primeiro dia da DebConf é aberto ao público em geral e agendamos eventos de interesse
para um público mais amplo. Esta é uma ótima oportunidade para os(as) usuários(as) inte-
ressados(as) conhecerem nossa comunidade, para que possamos ampliá-la e para que nossos
patrocinadores aumentem sua visibilidade. Uma feira de empregos (veja abaixo) será organi-
zada também, caso você esteja procurando interessados(as)!

Transmissão mundial ao vivo e arquivamento
Uma equipe dedicada de voluntários(as) com anos de experiência em cobertura de vídeos re-
gistrará todas as sessões agendadas na DebConf para serem transmitidas ao vivo pela Internet.
Isso permite a participação remota daqueles(as) que não podem estar presentes.

Todos os vídeos também são arquivados após a Conferência para o benefício a longo prazo da
comunidade. Esta biblioteca de mídia já contém vídeos de cada DebConf desde 2005. Tudo isso
é gratuito para os(as) espectadores(as). Retribuímos aos nossos patrocinadores Platinum
e Gold inserindo seus logotipos nos vídeos.

DebCamp: sprints das equipes
Enquanto trabalham juntos remotamente durante o resto do ano, muitas equipes aproveitam a
oportunidade da DebConf para reunirem-se pessoalmente para colaborações, para resol-
verem problemas difíceis e para executarem grandes mudanças. Forneceremos o local e
a infraestrutura para esses sprints de equipes que ocorrem na semana anterior à DebConf —
período chamado de DebCamp.

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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DebConf e Debian
Um projeto democrático

O Debian é um projeto importante na comunidade de Software Livre, e tem sido assim por mais
de duas décadas. Uma das razões por trás desse sucesso é que o Debian é mais do que apenas
um projeto de software. É uma comunidade diversificada e internacional que prospera em sua
cultura de abertura e compromisso com o Software Livre.

A DebConf tornou-se uma das Conferênciasmais importantes domeu calendário anual,
e me inspirou nos últimos dois anos a me envolver mais com o Debian. O
Debian é uma das comunidades de Software Livre mais democráticas e igualitárias
que existem hoje. A DebConf, como um evento anual, mostra a comunidade e
permite que ela floresça. A DebConf16 não foi exceção. Eu encorajo qualquer um(a)
que queira ver em primeiramão umbommodelo de uma comunidade de Software Livre
em funcionamento a participar da DebConf.

Bradley M. Kuhn, Software Freedom Conservancy

Construindo uma comunidade forte
A DebConf ajuda a compartilhar o conhecimento e a experiência de desenvolvedores(as) com
toda a comunidade. Também ajuda as pessoas a conhecerem melhor as pessoas com quem
trabalham há anos. A DebConf não apenas fortalece a comunidade Debian, ela tornou-se
parte integrante dessa comunidade.

Eu tenho que dizer que o networking foi o destaque da DebConf para mim. Antes
de participar, eu tinha estado em contato com apenas 3 pessoas que estavam
na Conferência, e essas 3 tinham sido contatos virtuais, eu não as conhecia de
verdade. […] Eu conheci muitas pessoas dessa maneira, conheci alguns(mas) contri-
buidores(as) do Debian do meu país de origem (Brasil), alguns(mas) da minha cidade
atual (NYC), e ainda outros(as) que tinham interesses semelhantes a mim, e com quem
eu posso vir a trabalhar junto num futuro próximo.

Juliana Louback, GSoC Student

Sinergia do Projeto
A DebConf dá aos(às) colaboradores(as) a oportunidade de se encontrarem face a face, soci-
alizarem e debaterem novas ideias. Como resultado, as pessoas deixam a DebConf com um
senso renovado de entusiasmo pelo Debian e seus objetivos. Novas ideias e sistemas que
são implementados no Debian frequentemente originam-se em uma sessão informal
na DebConf.

Como Gerenciador de Contas do Debian, a DebConf é uma oportunidade ines-
timável para eu lidar com assuntos delicados face a face, em um ambiente
apropriado. Com o passar do tempo, vários desses problemas que não podem ser
facilmente tratados por e-mail se acumulam.

Enrico Zini, Desenvolvedor Debian

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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Nossa proposta aos patrocinadores
Níveis de patrocínio na DebConf19

Supporter Bronze Silver Gold Platinum

Valor em Reais (BRL) até R$7.000 R$7.000 R$17.500 R$35.000 R$70.000

Valor em Dólares (USD) até $2.000 $2.000 $5.000 $10.000 $20.000

Logo no site na seção patrocinadores √ √ √ √ √

Material no kit do participante √ √ √ √

Logo nas camisetas e bolsas √ √ √

Presença na feira de empregos a √ √ √

Logo nas transmissões e gravações √ √

Logo nos banners gerais √ √

Logo nos banners dos palcos √

Menções em notícias √

a O espaço será limitado com base na ordem de adesão ao patrocínio

Participantes com as camisetas das DebConfs anteriores

Anúncio de vagas e feira de empregos
ADebConf atrai alguns(mas) dos(as) mais inteligentes e dedicados(as) hackers de Software Livre
de todo o mundo, muitos(as) dos(as) quais estão sempre à procura de novos desafios. Oferece-
mos aos nossos patrocinadores a oportunidade de alcançar os(as) colaboradores(as) Debian,
desenvolvedores(as) de derivados do Debian, autores(as) de softwares empacotados e
outros membros da comunidade.

Como se tornou a nossa tradição, vamos sediar uma feira de empregos durante a DebConf. Como
patrocinador Platinum, Silver ou Gold, você pode usar essa oportunidade para apresentar-se
como um(a) empregador(a) e participar de um diálogo direto com possíveis candida-
tos(as) a emprego.

Patrocinadores que participaram da feira de empregos em anos anteriores disseram que esta era
uma oportunidade única de se envolver com a comunidade, alguns deles preenchendo posições

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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abertas com engenheiros(as) cujas habilidades e conhecimentos eram difíceis de encontrar em
outros lugares.

Convidamos todos os nossos patrocinadores a publicar ofertas de emprego no nosso mural de
empregos.

Kits dos(as) participantes e brindes
Além do seu logotipo nas bolsas de Conferência dos(as) participantes, também convidamos você
a distribuir materiais de marketing e outros brindes nas bolsas, se você nos apoiar no nível
Bronze ou superior. 1

Se você tiver pequenas quantidades de hardware para distribuir ou quiser criar algum in-
teresse sobre seu dispositivo na Conferência, forneça um ou mais itens que incluiremos em
um sorteio para os(as) participantes, obviamente, mencionando você.

Programa de extensão de diversidade
Como nos últimos anos, continuaremos a alcançar grupos que, de outra forma, estariam menos
propensos a participar da nossa Conferência, em um esforço para aumentar a diversidade
entre nossos(as) participantes. Temos bolsas de viagem e acomodação destinadas à diver-
sidade, pois achamos que isso beneficia tanto a Conferência quanto o Projeto. Se você está
interessado(a) neste esforço, nós gostaríamos de ouvir de você.

Oportunidades adicionais de patrocínio
Estamos sempre abertos(as) a ideias sobre o envolvimento que nossos patrocinadores querem
ter com a comunidade. Se você deseja patrocinar de uma forma única ou se está interessado em
discutir oportunidades adicionais de patrocínio, entre em contato (em português ou inglês) com
a equipe de patrocínio em sponsors@debconf.org para discutir preços de patrocínio ou outros
detalhes.

Ficaremos felizes em ouvir as suas ideias e desejos para tornar a Conferência inesquecível
para nossos(as) participantes.

1Todos os conteúdos e iniciativas fornecidos pelo patrocinador devem ser coordenados com nossa equipe organizadora.

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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Benefícios do patrocínio
Nas palavras de nossos patrocinadores do passado

Existem tantas razões para patrocinar a DebConf quanto existem razões para os(as) desenvolve-
dores(as) Debian gastarem seu tempo consertando bugs, melhorando o sistema como um todo
e ajudando as suas instalações. Nas palavras de alguns dos nossos patrocinadores anteriores:

A DebConf é uma oportunidade para aprender sobre as últimas novidades do
Debian e para discutir sobre os próximos passos e direções a longo prazo do
projeto com as pessoas que estão fazendo acontecer. A Hudson River Trading roda
emDebian e é um orgulho patrocinar anualmente um evento que reúne tal comunidade
talentosa e ajuda no seu desenvolvimento contínuo.

Taylor Legg, Hudson River Trading

Patrocinar a DebConf beneficiou a Bytemark de duas maneiras: 1) ela coloca nossa
marca na frente das pessoas certas e 2) ela permite que Steve, o desenvolvedor
Debian de nossa equipe, mantenha contato com o projeto que nós confiamos tão for-
temente. Apoiamos a DebConf porque ela nos apoia.

Matthew Bloch, Bytemark Hosting

Patrocinar a DebConf nos ajuda a obter o reconhecimento que precisamos dentro do
Projeto Debian. É surpreendente como muitos(as) funcionários(as) em potencial, par-
ceiros(as) e até clientes estão cientes de nossas atividades de patrocínio na DebConf.
Nós até mesmo recebemos algumas ótimas aplicações de emprego somente
através da DebConf.

Peter Ganten, Univention GmbH

O valor de patrocinar a DebConf
Muitos(as) dos(as) participantes da DebConf são especialistas conhecidos(as) em seus
campos e suas opiniões e visões são seguidas por muitos indivíduos e empresas. O
Debian é uma democracia de seus(suas) desenvolvedores(as), na qual vozes de minorias podem
ser facilmente ouvidas. Participar do patrocínio é uma das muitas maneiras de ajudar o projeto
a atingir todo o seu potencial, e a DebConf é um poderoso destino de verbas de patrocínio.

Ao patrocinar a DebConf você apoia diretamente o progresso do Debian e do Software
Livre, e você ajuda a fortalecer a comunidade, que continua a colaborar em seus projetos
durante o resto do ano.

Para os(as) nossos(as) participantes, a sua contribuição é um sinal forte de reconhecimento
pelo seu trabalho. Através da visibilidade geral como parte de nosso programa de patrocínio,
e o apoio direto aos(às) participantes, o patrocínio da DebConf lhe renderá reconhecimento na
comunidade do Software Livre em geral. As últimos DebConfs também ofereceram grandes
oportunidades para construção de contatos e recrutamento.

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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A necessidade de patrocínio

A DebConf evoluiu de seu humilde início em Bordeaux na França (2000), com 30 participantes e
praticamente sem orçamento, para os últimos anos, quando acomodamos regularmente mais de
250 participantes (o maior número de participantes, em um certo ano, foi o dobro disso), com
orçamentos menores com menos de seis dígitos.

A Conferência ainda é organizada inteiramente por voluntários(as) sem compensação. O
Projeto Debian não se envolve em atividades comerciais e depende unicamente de doações de
usuários(as) e benfeitores(as).

A DebConf tira grande parte de sua força da diversidade de seus(suas) participantes. A comu-
nidade do Software Livre, representada na Conferência, é uma multidão globalmente ativa e
muito diversificada de pessoas, abrangendo muitas culturas e todos os níveis de status social.
Talvez o aspecto mais importante da DebConf seja que queremos dar ao maior número pos-
sível de pessoas a oportunidade de participar —não apenas àquelas que estão por perto
e podem pagar —porque isso beneficia a Conferência, todos(as) os(as) participantes e,
finalmente, o Debian e a comunidade do Software Livre.

Esperamos 400 participantes na DebConf no Brasil, um movimentado destino de viagem entre
os países da América do Sul e Europa/América do Norte. Curitiba é um centro tecnológico
perto da megacidade brasileira São Paulo. Existe uma forte comunidade de contribuidores(as)
de projetos de Software Livre e Código Aberto na região, a uma curta distância; incluindo o
restante do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.

Como sempre, muitos(as) de nossos(as) colaboradores(as) virão de longe. Esperamos que haja
participantes que necessitem de assistência em viagem e/ou acomodação para participar deste
encontro oficial do Projeto. Nossos patrocinadores nos permitem ajudar o maior número de
participantes possível e reunir a comunidade para a DebConf.

Todos os fundos arrecadados para a DebConf serão usados para esse objetivo. Qualquer ex-
cedente após a Conferência será usado para financiar futuras atividades de Software Livre do
Debian.

Faturas e doações dedutíveis de impostos
Como patrocinador, você receberá uma fatura de uma de nossas entidades de captação de re-
cursos, especificando o nível de patrocínio e os benefícios associados. A fatura lista expli-
citamente o imposto sobre vendas (VAT) quando apropriado. Dependendo da sua situação,
patrocinar a DebConf pode ser uma despesa de negócios normal.

Também estamos felizes em receber doações através de nossas entidades sem fins lucrativos
cadastradas no Brasil, EUA, Alemanha e Taiwan, se desejar. Emitiremos com prazer os recibos
de tais doações, que podem ser dedutíveis de impostos (consulte o seu consultor fiscal para
obter detalhes).

Obrigado por ler este documento. Esperamos ter notícias suas em breve!

Para mais detalhes, sinta-se à vontade para nos contatar (em português ou inglês) através do
e-mail sponsors@debconf.org e visite nosso website em https://debconf19.debconf.org

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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Nos vemos em Curitiba!

Participantes da DebConf18 em Hsinchu, Taiwan

Créditos das fotos
• Foto do Parque Barigui, por Mario Roberto Duran Ortiz, CC-BY-SA 4.0
• Foto de Chris Lamb, por Aigars Mahinovs, CC-BY 2.0+ ou GPL-2+
• Time local da DebConf19, por Aigars Mahinovs, CC-BY 2.0+ ou GPL-2+
• Camisetas da Debconf, por Aigars Mahinovs, CC-BY 2.0+ ou GPL-2+
• Foto de Grupo da DebConf18, por Aigars Mahinovs, CC-BY 2.0+ ou GPL-2+

Licença
Este documento é publicado sob os termos da Licença Creative CommonsAtribuição-CompartilhaIgual, versão 4.0 In-
ternacional. (CC-BY-SA 4.0).

21 à 28 de Julho de 2019

https://debconf19.debconf.org
sponsors@debconf.org
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