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XVI CONGRESSO
LATINO-AMERICANO
DE SOFTWARE LIVRE E
TECNOLOGIAS ABERTAS
No Latinoware surgem novas
ideias e novas conexões, que
geram projetos e negócios

CONHEÇA O LATINOWARE 2022
Um dos maiores eventos de software livre do mundo. Assim é deﬁnido o Congresso Latino-Americana de
Software Livre, organizado pela Itaipu Binacional e Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil. Realizado
desde 2004, o Latinoware oportuniza momentos de debate e troca de conhecimento sobre a evolução das
tecnologias abertas e as suas aplicações com um público diversiﬁcado: comunidade, usuários,
desenvolvedores, estudantes, pesquisadores, representantes governamentais e da iniciativa privada.
Em três dias de evento, os participantes conferem palestras, novas ferramentas, oﬁcinas, sessões técnicas e
acompanham casos de sucesso e principais iniciativas, que são apresentadas por especialistas e
representantes de órgãos públicos e privados de diversos países da América Latina.
Entre os objetivos do evento, está oportunizar um espaço para discussões e reﬂexões sobre a utilização do
Software Livre e a décima quinta edição do Latinoware promete ser o local para que o público possa encontrar
as principais novidades da área. O evento será realizado de 02 a 04 de novembro de 2022, no Hotel Golden
Park Internacional Foz do Iguaçu, localizado na Rua Almirante Barroso, 2006, Centro Foz do Iguaçu, Paraná.
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Destaques do Latinoware
O Latinoware contou com
o retorno de vários
palestrantes de peso, por
exemplo,
Jon “Maddog” Hall, ícone
do software livre mundial.
Maddog, diretor do Linux
Professional Institute, é
considerado um dos
grandes entusiastas do
software livre no mundo.
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O empreendedor social,
Tiago Silva, mais
conhecido como
“Mochileiro pela
Educação” também
estará no evento. Tiago já
percorreu 65 cidades
brasileiras, distribuindo
cerca de 7.500 livros, e
levando a mensagem da
educação que salva vidas.

A professora Débora Garofalo,
primeira mulher brasileira (e da
América do Sul) a chegar entre
os top 10 do Global Teacher
Prize, Nobel da Educação; foi
considerada em 2019 uma das
10 melhores professoras do
Mundo.

Fabiano Fruett, professor da
Unicamp, é membro do projeto
School 4.0 que tem como foco
a formação de professores
para as atividades de código
aberto Maker e STEAM em
escolas K10 +. É Ph.D. pela
Universidade de Tecnologia de
Delft, Holanda, onde publicou
dezenas de artigos cientíﬁcos,
além de um livro na área de
sensores microeletrônicos.

O QUE É SOFTWARE LIVRE?
É o software disponível com a permissão para que qualquer
pessoa usá-lo, copiá-lo e distribuí-lo, na sua forma original ou
com modiﬁcações, gratuitamente. Em especial, a possibilidade
de modiﬁcações implica que o código-fonte esteja disponível,
sem custo de licenciamento, ﬁnanceiramente acessível e sem
risco de sanções e punições. O usuário de software livre
trabalha, estuda, produz, gera trabalho e renda, sem o risco
permanente de sofrer penalidades.

ONDE SE APLICA SOFTWARE LIVRE?

SOFTWARE LIVRE

Da simples edição de um texto ou acesso a uma
informação na Internet até complexos sistemas que
permitem aos médicos obterem informações imediatas
sobre seus pacientes. De controles embarcados em
automóveis até os usados em naves espaciais. De sistemas
de gestão de relacionamento com clientes até sistemas de
suporte a decisões estratégicas para empresas. Da
produção musical à edição de ﬁlmes e animações
tridimensionais. O software livre está em todos os
segmentos. É a base de boa parte das redes sociais e dos
portais corporativos. Se você acessa à Internet já usa
softwares livres, mesmo que não saiba.

TODOS PODEM USAR SOFTWARE LIVRE?
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Sim. O uso do software livre é irrestrito, seja em uma
organização pública, privada, do terceiro setor ou para uso
doméstico.

GUAIS AS VANTAGENS DO USO DE SOFTWARE
LIVRE?
• Poder utilizar o software para qualquer ﬁnalidade;
• Ter acesso ao código-fonte e poder modiﬁcá-lo, sem
quaisquer restrições;
• Poder copiá-lo e executá-lo em quantas máquinas
desejar;
• Poder distribuí-lo, sem violar as liberdades a que todos
têm direito;
• Ter o seu computador equipado com software de
qualidade a um custo baixo ou nulo;
• Não ﬁcar preso às restrições impostas pelas licenças
de softwares proprietários;
• Não ﬁcar dependente de novas versões com preços
abusivos, que eventualmente apresentam
incompatibilidades com versões antigas;
• Não ﬁcar dependente de um fornecedor;
• Ficar livre da pirataria;
• Incentivar o desenvolvimento de tecnologia local;
• Interagir e compartilhar soluções com sua comunidade.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE
SUA EMPRESA?
O uso de software livre é amplo e irrestrito. Em um campo
tão vasto, é imprescindível que marcas importantes como
a sua participem de um evento comprometido com a
construção de um mundo melhor.

O LATINOWARE EM 2021

Devido à pandemia do COVID-19, o Latinoware 2021 foi realizado em
formato híbrido, com transmissões nos canais da @latinoware no
Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok e Youtube. O evento foi
totalmente gratuito.
Foram apresentados conteúdos relevantes relacionados aos campos
de pesquisa e desenvolvimento de Software e Hardware Livres,
contemplando diversas abordagens com foco no impacto da cultura
das tecnologias livres.
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A Latinoware 2021 contou com
Palestrantes. Foram

LATINOWARE EM
NÚMEROS
A edição 2021 da Latinoware apresentou
algumas inovações tecnológicas. Além da
proposta de evento híbrido, foram produzidos
clipes especialmente para as trilhas do
evento em pontos turísticos da cidade de Foz
do Iguaçu. No total, foram criadas 10 vinhetas
convidando os participantes do evento a
conhecer as atrações da cidade que retomou
parte do seu ﬂuxo turístico no segundo
semestre de 2021

Atividades e mais de

Dados Plataforma de Streaming do evento - Latinoware 2021

1.117 horas de exibição dia 13
926 horas de exibição dia 14
758 horas de exibição dia 15
38.594 impressões no dia 13
49.694 impressões no dia 14
50.936 impressões no dia 15

220

inscritos em 3 dias de transmissão.

Mapa de Participantes - Latinoware 2021

4.000 espectadores únicos
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4.375

188

Dados do site: latinoware.org
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Relatório Campanha de Mídia Paga - Latinoware 2021
2.881.181 Pessoas únicas alcançadas
4.555.730 Total de Impressões da campanha
60.928 Cliques únicos em Cadastre-se
Dados Relevantes de Social Media

Foram feitas
visto aqui.

60 publicações em um período de 31 dias. O número de alcance e engajamento dessas publicações pode ser

Foram feitas 18 publicações. O número de alcance e engajamento dessas publicações pode ser visto aqui.

Latinoware EDU Transmissão via TikTok obteve 721.500 views durante 16 horas
de transmissão dividido em 3 dias de evento

Foram feitas 48 publicações. O número de alcance e engajamento dessas publicações pode ser visto aqui.
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Em 2021, tivemos a 3ª. edição do Latin.Science. Foram
apresentados projetos de pesquisadores e estudantes que têm o
software livre e tecnologias abertas como objeto de investigação
e produto de desenvolvimento.

3º HACKATHON LATINOWARE - Tema: Inclusão
Produtiva

O LatinScience 2021 apresentou duas modalidades
de trabalho:

estavam ou passaram para uma situação de pobreza.
A lenta recuperação econômica não consegue gerar empregos
necessários para as condições de muitos trabalhadores e
candidatos ao primeiro emprego: pessoas de baixa instrução e
letramento digital, pais e mães que precisam estar em casa para
cuidar dos ﬁlhos, pessoas cujas proﬁssões são pouco demandadas
por causa do crescimento do trabalho remoto, pessoas acima dos
50 anos sem proﬁssão e jovens sem graduação.

• Trabalho Completo (Full paper: entre 5 e 10 páginas).
Trabalhos concluídos sobre pesquisas realizadas em um dos
tópicos de interesse.
• Trabalho em Andamento (Short paper: 4 páginas). Trabalhos

Os efeitos da pandemia no mercado de trabalho apresentam
duros desaﬁos à sociedade, principalmente para as famílias que já

ainda não concluídos, mas já com ideias relevantes a serem
discutidas e resultados preliminares.
Foram apresentados 33 projetos/pesquisas durante o
Latinoware 2021
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O 3º Hackathon Latinoware convidou desenvolvedores, designers,
criativos, pessoas das áreas sociais e de RH, proﬁssionais e
estudantes para juntos pensarem e desenvolverem soluções
digitais que apoiem a geração de renda e a inserção no mercado
de trabalho das pessoas em vulnerabilidade social.

4659 visualizações do site de inscrições
99 inscrições
8 equipes participantes
7 projetos submetidos e apresentados para a banca de avaliação

EVENTOS PARALELOS

Fórum do Hardware Livre

Agenda Latin.Sec

A educação e a robótica livre unem forças novamente no

A Agenda Latin.Sec substitui a antiga trilha de segurança

Latinoware 2022, integrando palestras e compartilhando
oﬁcinas e experiências em dois espaços próprios. A ideia é
trazer aos participantes a vanguarda da tecnologia
associada a discussões sobre o cenário atual e futuro da
educação. Teremos palestras e oﬁcinas recheadas de
novidades sobre robótica aplicada, automação industrial,
impressão 3D, hardware livres, além de discussões
pedagógicas e ferramentas educacionais que podem fazer
a diferença em uma educação de qualidade, incluindo
tanto ferramentas do desktop, quanto online.

do Latinoware, que a partir de 2015 passou a ser tratada
como uma agenda onde estarão presentes palestrantes
especialistas, professores, proﬁssionais que estão
diretamente envolvidos com desenvolvimento e pesquisas
na área de segurança da informação, direito eletrônico e
privacidade de todo o Brasil, América Latina e outros
continentes. A Latin.Sec tem como objetivo principal o
compartilhamento do conhecimento, permitindo a
disseminação, discussão e a troca de experiência sobre
segurança entre os congressistas e também entre as
empresas presentes no Latinoware 2022.

As oﬁcinas promovem uma maior integração entre
palestrante e participantes. Há também um espaço para
aqueles participantes que desejam mostrar os frutos de
seus trabalhos para a comunidade, onde terá tanto
exposição de trabalhos quanto apresentações rápidas.
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Serão realizadas diversas palestras por proﬁssionais
respeitados do mundo corporativo e membros da
comunidade. A Agenda está indo para sua quarta edição.
Em 2021, contou com mais de 30 especialistas na área de
segurança.

DIAMANTE
Aproveitamento de Marketing e Merchandising
• Sessão plenária com capacidade para 450 pessoas:
apresentação de uma palestra da empresa na
programação oﬁcial do evento, incluindo equipamentos
audiovisuais e serviços de recepção, sendo o horário e o
conteúdo acordados com a comissão organizadora do
evento.
• Comunicação visual interna: inserção da logomarca
em peças de comunicação instaladas nos auditórios,
telecentros e salas de palestras.

COTAS DE PATROCÍNIO

• Sessão plenária com capacidade para 120 pessoas:
apresentação de uma palestra da empresa na
programação oﬁcial do evento, incluindo equipamentos
audiovisuais e serviços de recepção, sendo o horário e o
conteúdo acordados com a comissão organizadora do
evento.
• Cartazes: inserção da logomarca nos cartazes de
divulgação do evento, caso o patrocínio seja efetivado
até a data de impressão.
• Vídeo-chamada: veiculação de comercial fornecido
pelo patrocinador, com duração máxima de dois
minutos, nos intervalos das palestras.
• Blocos: inserção da logomarca nos blocos de
anotações que serão encartados nas pastas.
• Liberação para a divulgação de palestra na exposição.
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• Programação oﬁcial: inserção da logomarca nos
programas que serão encartados nas pastas dos
participantes do evento.

• Promoção e merchandising na área do evento: o
patrocinador terá direito a realizar promoções, sorteios e/
ou merchandising e distribuir brindes, com aprovação
prévia da comissão organizadora.
• Comunicação visual externa: inserção da logomarca
em peças de comunicação, tais como: banners, painéis,
placas de sinalizações e faixas do evento.
• Cerimonial: agradecimento formal na cerimônia de
abertura do Latinoware 2022.
• Site: inserção da logomarca no site do Latinoware 2022,
com link para o site oﬁcial da empresa patrocinadora.
Inscrições: 30 inscrições nominais com acesso a todo o
evento, distribuídas a critério da empresa.
• Credenciais para expositores: 15 credenciais de
expositor.
• Exposição: área de 18m2 para expor os produtos e
serviços.
Investimento: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com
montagem básica.

:: consulte a organização para montagem especial.

OURO
Aproveitamento de Marketing e Merchandising
• Comunicação visual interna: inserção da logomarca
em peças de comunicação instaladas nos auditórios,
telecentros e salas de palestras.

• Comunicação visual externa: inserção da logomarca
em peças de comunicação, tais como: banners, painéis,
placas de sinalizações e faixas do evento.

• Sessão plenária com capacidade para 120 pessoas:
apresentação de até três palestras da empresa na
programação oﬁcial do evento, incluindo equipamentos
audiovisuais e serviços de recepção, sendo o horário e o
conteúdo acordados com a comissão organizadora do
evento.

• Cerimonial: agradecimento formal na cerimônia de
abertura do Latinoware 2022.

• Cartazes: inserção da logomarca nos cartazes de
divulgação do evento, caso o patrocínio seja efetivado
até a data de impressão.
• Vídeo-chamada: veiculação de comercial fornecido
pelo patrocinador, com duração máxima de dois
minutos, nos intervalos das palestras.
• Blocos: inserção da logomarca nos blocos de
anotações que serão encartados nas pastas.
• Programação oﬁcial: inserção da logomarca nos
programas que serão encartados nas pastas dos
participantes do evento.
• Promoção e merchandising na área do evento: o
patrocinador terá direito a realizar promoções, sorteios
e/ou merchandising e distribuir brindes, com aprovação
prévia da comissão organizadora.
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• Site: inserção da logomarca no site do Latinoware 2022,
com link para o site oﬁcial da empresa patrocinadora.
• Inscrições: 15 inscrições nominais com acesso a todo o
evento, distribuídas a critério da empresa.
• Credenciais para expositores: 10 credenciais de
expositor.
• Exposição: área de 12m2 para expor os produtos e
serviços.
Investimento: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com
montagem básica.

:: consulte a organização para montagem especial.

PRATA
Aproveitamento de Marketing e Merchandising
• Blocos: inserção da logomarca nos blocos de
anotações que serão encartados nas pastas.

• Cerimonial: agradecimento formal na cerimônia de
abertura do Latinoware 2022.

• Sessão plenária com capacidade para 120 pessoas:
apresentação de até duas palestras da empresa na
programação oﬁcial do evento, incluindo equipamentos
audiovisuais e serviços de recepção, sendo o horário e o
conteúdo acordados com a comissão organizadora do
evento.

• Site: inserção da logomarca no site do Latinoware 2022,
com link para o site oﬁcial da empresa patrocinadora.

• Programação oﬁcial: inserção da logomarca nos
programas que serão encartados nas pastas dos
participantes do evento.
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• Inscrições: 10 inscrições nominais com acesso a todo o
evento, distribuídas a critério da empresa.
• Credenciais para expositores: 5 credenciais de
expositor.
• Exposição: área de 9m2 para expor os produtos e
serviços.

• Promoção e merchandising na área do evento: o
patrocinador terá direito a realizar promoções, sorteios
e/ou merchandising e distribuir brindes, com aprovação
prévia da comissão organizadora.

Investimento: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com
montagem básica.

• Comunicação visual externa: inserção da logomarca
em peças de comunicação, tais como: banners,
painéis, placas de sinalizações e faixas do evento.

:: consulte a organização para montagem especial.

BRONZE
Aproveitamento de Marketing e Merchandising
• Comunicação visual externa: inserção da logomarca
em peças de comunicação, tais como: banners, painéis,
placas de sinalizações e faixas do evento.
• Sessão plenária com capacidade para 120 pessoas:
apresentação de uma palestras da empresa na
programação oﬁcial do evento, incluindo equipamentos
audiovisuais e serviços de recepção, sendo o horário e o
conteúdo acordados com a comissão organizadora do
evento.
• Cerimonial: agradecimento formal na cerimônia de
abertura do Latinoware 2022.
• Site: inserção da logomarca no site da Latinoware 2022,
com link para o site oﬁcial da empresa patrocinadora.
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• Inscrições: 5 inscrições nominais com acesso a todo o
evento, distribuídas a critério da empresa.
• Credenciais para expositores: 3 credenciais de
expositor.
• Exposição: área de 6m2 para expor os produtos e
serviços.
Investimento: R$ 10.000,00 (dez mil reais), com
montagem básica.

:: consulte a organização para montagem especial.

COMPARATIVO
DIAMANTE

OURO

PRATA

BRONZE

Inscrições

30

15

10

5

Credenciais para expositores

15

10

5

3

18M²

12M²

9M²

6M²

ITENS
Sessão plenária - capacidade 450 pessoas
Comunicação visual interna
Sessões plenárias - capacidade 120 pessoas
Cartazes
Vídeo-chamada
Blocos
Programação oﬁcial
Promoção e merchandising
Comunicação visual externa
Cerimonial
Site

Área de exposição
Investimento
15

R$ 40.000,00

R$ 30.000,00

R$ 20.000,00 R$ 10.000,00

PATROCÍNIO ESPECÍFICO PARA EXPOSIÇÃO
Montagem de estande básico: 01 mesa com 03 cadeiras ou 01 balcão com 01 banqueta, inserção da logomarca na testeira
do estande e na comunicação externa do congresso como apoiador.

M²

Valor

Estande de 6m2

R$2.000,00

Estande de 9m2

R$4.000,00

Estande de 12m2

R$6.000,00

* Consulte a organização para montagem especial.
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PLANTA BAIXA DA FEIRA
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Monica Portinho Oliveira
Comunicação e Marketing

CONTATOS

Fundação Parque Tecnológico Itaipu – Brasil
Fone: +55 (45) 3576-7153
secretaria@latinoware.org
www.latinoware.org
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