
Proposta de Patrocínio para o SBBD

O Simpósio Brasileiro de Banco de Dados é um dos eventos mais tradicionais
apoiados pela Sociedade Brasileira de Computação e organizado pela Comissão
Especial de banco de dados. Tendo sido organizado pela primeira vez em 1986 pelo
Departamento de Informática da PUC-Rio, tem suas edições renovadas a cada ano.
Os temas de interesse foram sendo modificados em consonância com os avanços
da área, englobando fundamentalmente técnicas para o gerenciamento de dados e
análise de dados e suas mais recentes perspectivas, incluindo, dentre outros,
aprendizado de máquina e Big Data. O SBBD tem interesse em trabalhos
acadêmicos produzidos tanto na graduação, através do workshop WTAG, até
trabalhos de pós-graduação na forma de artigos completos e curtos. A comunidade
envolve com muito interesse o desenvolvimento na indústria, mantendo uma trilha
de submissões para este tipo de contribuição. A programação do SBBD é bastante
vasta e pode ser melhor avaliada visitando o site da edição corrente
https://sbbd.org.br/2021.

Patrocínio

A aproximação do SBBD com a indústria tem sido um dos aspectos importantes da
comunidade CEBD e, mais especificamente, da organização do evento. A partir de
relações estabelecidas no desenvolvimento de projetos de pesquisa em conjunto, a
comunidade traz para o evento colegas da indústria para atuarem como
palestrantes e painelistas, assim como para participarem como público nas
diferentes seções do evento. Além disso, essa relação abre a oportunidade para os
alunos de pós-graduação da CEBD interagirem com representantes da indústria e
vislumbrarem oportunidade em suas carreiras para o desenvolvimento de pesquisa
com nossos parceiros.
Uma das maneiras importantes de empresas colaborarem com a organização do
SBBD é através de patrocínio. Neste sentido, organizamos uma proposta definida
por categorias, conforme a estruturação abaixo.



Faixa Diamante - patrocínio acima de R$10.000,00

Nesta categoria de patrocínio, como contrapartidas do evento serão oferecidas:
● Inclusão no site da conferência como patrocinador Diamante;
● Espaço para uma palestra online durante a programação do evento;
● Participação em um painel com empresas;
● Inclusão da logomarca no site do evento como patrocinador Diamante, com

link para o site da empresa patrocinadora (tamanho da logomarca
proporcional à categoria);

● Agradecimento verbal nas sessões de abertura e encerramento do evento;
● Agradecimento com slide mostrando a logomarca da empresa nas sessões

de abertura e encerramento do evento;
● Agradecimento nas mídias sociais oficiais do evento, incluindo logomarca

com link para o site da empresa patrocinadora;
● Impressão da logomarca nos anais do evento em eventos presenciais,

oferecimento de uma mesa para montagem de um stand do patrocinador;
● Dez inscrições no evento.

Faixa Gold - patrocínio de R$ 5.000,00

Nesta categoria de patrocínio, como contrapartidas do evento serão oferecidas:
● Inclusão da logomarca no site do evento como patrocinador Gold, com link

para o site da empresa patrocinadora;
● Espaço para uma palestra online durante a programação do evento;
● Participação em um painel com empresas;
● Agradecimento verbal nas sessões de abertura e encerramento do evento;
● Agradecimento com slide mostrando a logomarca da empresa nas sessões

de abertura e encerramento do evento;
● Agradecimento nas mídias sociais oficiais do evento, incluindo logomarca

com link para o site da empresa patrocinadora;
● Impressão da logomarca nos anais do evento em eventos presenciais,

oferecimento de uma mesa para montagem de um stand do patrocinador;
● Cinco inscrições no evento.

Faixa Prata - patrocínio de R$ 3.000,00

Nesta categoria de patrocínio, como contrapartidas do evento serão oferecidas:
● Inclusão da logomarca no site -do evento como patrocinador Prata, com link

para o site da empresa patrocinadora;
● Participação em um painel com empresas;
● Agradecimento com slide mostrando a logomarca da empresa nas sessões

de abertura e encerramento do evento;



● Agradecimento nas mídias sociais oficiais do evento, incluindo logomarca
com link para o site da empresa patrocinadora;

● Impressão da logomarca nos anais do evento;
● Duas inscrições no evento.

Faixa Bronze - patrocínio de R$ 1.500,00

Nesta categoria de patrocínio, como contrapartidas do evento serão oferecidas:
● Inclusão da logomarca no site do evento como patrocinador Bronze, com link

para o site da empresa patrocinadora;
● Agradecimento com slide mostrando a logomarca da empresa nas sessões

de abertura e encerramento do evento;
● Agradecimento nas mídias sociais oficiais do evento, incluindo logomarca

com link para o site da empresa patrocinadora;
● Impressão da logomarca nos anais do evento;
● Uma inscrição no evento.

Os patrocínios serão oficializados em contrato firmado com a Sociedade Brasileira
de Computação (SBC), realizadora do evento.


