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A PGConf é uma conferência de nível mundial, que parte dos esforços 

de profissionais e entusiastas para expandir a comunidade do 

PostgreSQL, possibilitando que os participantes desenvolvam novos 

conhecimentos através de palestras e treinamentos.

A PGConf.Brasil é uma renovação a partir das ramificações existentes na 

comunidade brasileira, em prol do alinhamento com as conferências do 

resto do mundo.
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Em 2017, a PGConf.Brasil foi totalmente online e reuniu, em uma semana de 

palestras, grandes profissionais com atuação no Brasil e no mundo, dispostos a 

trazer um conteúdo de alta qualidade para usuários e desenvolvedores 

PostgreSQL.

Com 500 inscritos, este evento iniciou a construção de uma rede interessada no 

propósito da PGConf.Brasil, obtendo um feedback extremamente positivo.
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A PGConf.Brasil 2018 aconteceu dias 3 e 4 de Agosto, em São Paulo – SP. Foram 

mais de 45 palestras (entre tutoriais, palestras e lightning talks) distribuídas nos 

dois dias de evento, que envolveu perto de 300 pessoas no Hotel Century 

Paulista. 

Com uma grade bem diversificada, a PGConf.Brasil 2018 teve 4 salas à 

disposição dos participantes, que podiam construir a trilha de seu interesse. Em 

3 auditórios, tivemos todos os níveis de palestras. Na quarta sala, tutoriais, coach 

clinic e debates.
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A PGConf.Brasil 2019 aconteceu dias 2 e 3 de Agosto, em São Paulo – SP, com 

um dia de workshops adicional (1º/09). O evento seguiu o formato de 2018, com 

mais de 45 palestras, e envolveu mais de 230 pessoas no Hotel Century Paulista. 

Como destaque, temos uma maior presença feminina no evento, tanto 

palestrando quando como participante, assim como um maior número de 

palestrantes internacionais.
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Média de Idade: 
36 anos

Média de Anos 
trabalhando com TI: 
14,5

PGConf.Brasil 2019
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Participação
Por Estado:

SP - 41,6%
MG - 12,6%
PR - 9,2%
SC - 8,8%
RS - 6,7%
DF - 5,9%
Outros - 12,2%
Outro País - 3%

18 estados (+ DF) do BR: 
representantes de mais da metade do BR

Além de Argentina, Estados Unidos, Paraguai, 
Chile e Cuba.
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Categorias de
Inscrição:

● Normal 

● Estudante

● Empresa 
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A fim de preservar a saúde de participantes e organização,  em função da pandemia 

de Covid. Em 2020 optamos por não realizar a PGConf presencialmente. Assim, 

surgiu a ideia de realizar um novo evento em formato online.  

A PGConf.Brasil localhost (2020) aconteceu nos dias 04/06, 18/06, 02/07, 16/07, 

30/07 e 13/08. Com palestras ao vivo, o evento contou com a presença de 7 

palestrantes nacionais e internacionais e teve 683 inscritos entre os 6 dias em que 

ocorreu.

Como destaque, temos o grande número de inscritos, reflexo do aumento de 

pessoas interessadas em PostgreSQL.
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Visando melhorias em relação ao último evento presencial que aconteceu em 2019, foram 

feitas alterações no formato e no local para a conferência em 2022. Pensando também  na 

diminuição dos custos, levando em consideração o cenário econômico atual e, não menos 

importante, preservando ao máximo as condições de saúde dos participantes e organização, o 

local do evento foi alterado para São José dos Campos, SP. Esta decisão foi tomada depois de 

um fórum feito com participantes da comunidade PostgreSQL do Brasil. 

26 e 27 de agosto

HOTEL NACIONAL INN - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL



Plano de Captação 2022

A PGConf.Brasil 2022 ocorrerá nos dias 26 e 27 de agosto, no Hotel Nacional Inn em São José 

dos Campos/SP. A expectativa de público é de 400 pessoas, entre desenvolvedores, 

administradores de bancos de dados, administradores de sistemas, estudantes, gestores de TI 

e gestores de empresas. Caso haja novas restrições sanitárias durante a época do evento, a 

quantidade de ingressos vendidos pode variar.

26 e 27 de agosto

HOTEL NACIONAL INN - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - BRASIL
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Visando valorizar a participação de empresas na realização do evento, foram estabelecidos 5 

níveis. Cada nível proporciona uma série de vantagens aos patrocinadores e estabelece a 

contrapartida correspondente.

Todos os patrocinadores terão acesso ao mailing após o evento*, e terão seu logotipo 

apresentado no site, crachás e banners. Poderão adicionar panfletos na pasta dos 

conferencistas, desde que entreguem o material com 1 semana de antecedência. Todos os 

níveis de patrocínio possuem desconto de 20% na aquisição de inscrições.

PATROCÍNIO

* De acordo com a LGPD, apenas quando obtido o consentimento expresso do titular.
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BENEFÍCIO BRONZE PRATA OURO PLATINA DIAMANTE

Número máximo de patrocinadores ∞ ∞ 10 3 2

Número de inscrições VIP1 1 2 4 8 10

Sorteios no palco 0 1 2 3 4

Divulgação de chamadas nas redes sociais2 0 1 1 2 4

Estande no saguão do evento3

Palestra técnica de 30 minutos4

Palestra técnica de 60 minutos4

Banner em cada um dos auditórios5

Indicação de um representante na sessão  
de abertura6

Tamanho do logo7 1/2u 2/3u 3/4u 1u 3/2u

Investimento (em R$)8 3.000 6.000 20.000 40.000 80.000
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1. A inscrição VIP inclui:
• Ingresso para os dois dias do evento; esta inscrição não é válida para workshops.

• Uma camiseta oficial do evento;

• Participação no happy hour.

• Almoço com bebida não alcóolica inclusa no restaurante do hotel.

2. Chamadas feitas nas redes sociais do evento (Facebook, Instagram e Twitter);

3. O saguão de exposições comporta até 10 estandes, que serão ocupados por ordem de importância de quota (diamante, 

platina e ouro nesta ordem) e depois por ordem de fechamento do patrocínio com limite até 45 dias antes do evento. O 

estande deve ocupar no máximo 2,5m de largura. A organização oferece uma mesa com toalha, 2 cadeiras e um ponto de 

energia elétrica. A montagem é de responsabilidade do patrocinador e deve ser realizada um dia antes do evento em 

horário comercial;

4. A palestra deve ser obrigatoriamente técnica, sem caráter comercial, e deve ser aprovada pela banca avaliadora do 

evento com antecedência, obedecendo os mesmos critérios da chamada de trabalhos;

5. O banner deve ter no máximo 1,5m de largura e 2m de altura e ser enviado até uma semana antes do evento;

6. O representante terá uma fala de até 5 minutos na abertura;

7. O logo será exibido no site do evento, banner oficial e crachás. Qualquer outra peça gráfica produzida poderá ou não 

incluir os logos do patrocinador de acordo com a avaliação da organização do evento;

8. O pagamento deverá ser realizado até 30 dias antes do evento. Patrocinadores que puderem pagar diretamente ao hotel 

oficial do evento ganham um desconto de 10% no valor da quota escolhida.



Fabrízio Mello
pgconf@timbira.com.br

CONTATO COMERCIAL
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