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GopherCon Brasil 2021 
Temos a alegria de anunciar a quinta GopherCon Brasil, o maior evento dedicado             
exclusivamente a Go no Brasil, América Latina e em todo o hemisfério sul! 
 
Nosso público será principalmente membros da comunidade de pessoas desenvolvedoras no           
Brasil, a maioria trabalhando com Go, mas também iniciantes, líderes técnicos e arquitetos de              
software. Em sua quinta edição, nós esperamos atrair de 500 a 700 participantes. Essa              
expectativa é baseada nas edições anteriores, em meetups que acontecem pelo país e número              
de empresas no Brasil usando Go. 
 
Recebemos participantes e palestrantes de outros países, o que torna a GopherCon Brasil o              
maior evento de Go na América Latina. 
 
Um grande número de participantes da comunidade Go tem trabalhado para fazer desta edição              
da GopherCon Brasil um marco do uso da linguagem Go no Brasil e dessa maneira aumentar o                 
seu uso no cenário tecnológico brasileiro e sul americano nos próximos anos. 
 
A GopherCon Brasil está comprometida em promover um ambiente sem discriminação para            
todas as pessoas participantes. Com isso em mente, nós temos um Código de Conduta que               

https://twitter.com/munirjr
https://www.gopherconbr.org/
https://github.com/golang/go/wiki/GoUsers#brazil
https://github.com/golang/go/wiki/GoUsers#brazil
https://www.gopherconbr.org/conduta/


esperamos que todas as pessoas participantes sigam no local do evento e em outros eventos               
sociais relacionados ao evento.  

Calendário do Evento 

A conferência 
Sexta 01 de Outubro  
Sábado 02 de Outubro  
 
Audiência estimada: 500-700 participantes 
 

Estrutura do evento 

Keynote speakers 
O evento contará com palestrantes importantes da comunidade Go compartilhando seus           
conhecimentos, melhores práticas, experiência no uso e discutindo o futuro do Go. 

Palestras 
O evento é aberto para palestras da comunidade de pessoas desenvolvedoras. As palestras             
serão de nível básico, intermediário e avançado, assim como outras de interesse de todos os               
níveis. Nosso escopo de palestras incluirá um longo espectro dentro do contexto do             
desenvolvimento da linguagem Go. 

Lightning talks 
Dentro do espírito de ter um evento com uma grande variedade de tópicos, bem como               
promover novos palestrantes a compartilhar seus conhecimentos em Go, iremos abrir o evento             
para lightning talks com a duração de 5 minutos, no último slot de cada dia da conferência.  
 

Estamos de casa nova! 
A conferência acontecerá em um novo local, a Arena Petry, que está localizado na grande               
Florianópolis, sendo considerado o maior complexo multiuso do sul do Brasil. Para mais             
informações: https://eventos.arenapetry.com.br/mais-informações 
 

https://www.arenapetry.com.br/
https://eventos.arenapetry.com.br/mais-informa%C3%A7%C3%B5es


 

 
 



 
 
A sala de conferência tem capacidade de acomodar até 1000 participantes, com multi             
projetores e completo sistema de som à disposição. Teremos internet de alta velocidade             
dedicada ao evento. 

Promoção 
A GopherCon Brasil conta com um website em Português, e também traduzido em Inglês: 

● Português: https://www.gopherconbr.org 
● Inglês: https://www.gopherconbr.org/en 

 
Nós iremos promover a conferência, patrocinadores e palestrantes através do website e de             
nossos canais de mídias sociais: 

● Twitter: https://twitter.com/gopherconbrasil 
● Facebook: https://www.facebook.com/gopherconbrasil 
● Instagram: https://www.instagram.com/gophercon_brasil 

Categorias de patrocínio 

Silver - R$ 12.000 (sem limite de patrocinadores) 

- Logo em todo material da conferência; 
- Anúncio no Twitter/Facebook (#gobr21); 
- Oportunidade de distribuição de materiais promocionais e brindes; 
- Oito (8) entradas para a conferência. 

https://www.gopherconbr.org/
https://www.gopherconbr.org/en
https://twitter.com/gopherconbrasil
https://www.facebook.com/gopherconbrasil
https://www.instagram.com/gophercon_brasil/


Gold - R$ 16.000 (limitado a 8 patrocinadores) 

- Contempla o plano Silver, com direito a doze (12) entradas para a conferência; 
- Stand de 2x2 metros com armário, mesa e duas banquetas para distribuição de material              

promocional. 
- Lonas para o stand incluídas (artes gráficas devem ser encaminhadas para a            

organização com 30 dias de antecedência). 
- Instalação de banners no hall do evento; 
- Destaque no website do evento na área de patrocinadores. 

 

 

Diamond - R$ 20.000 (limitado a 3 patrocinadores) 

- Contempla o plano Gold, com direito a dezesseis (16) entradas para a conferência; 
- Stand de 3x2 metros com armário, mesa e duas banquetas para distribuição de material              

promocional; 
- Lonas para o stand incluídas (artes gráficas devem ser encaminhadas para a            

organização com 30 dias de antecedência). 
- Acesso ao mailing do evento após o encerramento; 
- Anúncio pelo mestre de cerimônias de oportunidade de emprego da empresa ou            

produto relacionado com a linguagem de programação Go; 
- Até 5 (cinco) minutos na abertura do evento para quaisquer          

comunicados/apresentações (slides devem ser encaminhados para a organização com         
5 dias de antecedência). 



 

 

  



Disposição dos stands 
 

- Diamond: 01, 02 e 03. 
- Gold: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11. 

 

 

Contato 
Contate-nos em info@gopherconbr.org 
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