O Agilidade@Recife existe para gerar conhecimento e networking em áreas relacionadas à
agilidade em empresas de TIC. O evento é um dos primeiros eventos nacionais a falar sobre
métodos ágeis. Nasceu em 2008, fruto da ideia e esforço conjunto de um pequeno grupo de
voluntários da comunidade de software de Pernambuco. Logo no primeiro ano o evento lotou
com antecedência suas 180 vagas disponíveis.
Desde então, o Agilidade@Recife vem sendo realizado anualmente e continua lotando suas
vagas, reunindo executivos, gerentes, desenvolvedores, consultores, estudantes, pesquisadores e
outros interessados em adquirir novos conhecimentos em agilidade na indústria de software.
Dentre os nomes que já marcaram presença no evento como palestrantes, constam Martim Fowler,
Boris Gloger, Paulo Caroli, Klaus Wustenfeld, Manoel Pimentel, Dairton Bassi, Marcos Garrido,
Alexandre Magno, Juliano Ribeiro e outros nomes de referência na comunidade ágil nacional.
Empresas como Globo.com, Pitang, K21, Adaptworks, Objective e Yahoo! são apenas alguns
exemplos de patrocinadores de edições passadas.
Este ano, o evento irá promover sua oitava edição no dia 2 de setembro de 2016, reunindo um
público esperado de 200 pessoas que buscam novo conhecimento e networking em mais um dia
cheio de palestras, dinâmicas e networking, inovando como fez em cada ano de existência.








Porque você fará algo de valor para a comunidade de software nacional.
Porque você fortalecerá sua imagem como um dos atores na transformação de como fazer
software de forma mais ágil e eficiente.
Porque inserir-se em um ambiente gerador de conhecimento em agilidade em software é estar
à frente em termos de desenvolvimento de produtos e projetos.
Porque sua marca será vista por um público representativo do capital humano de software
regional e nacional.
Porque o Agilidade@Recife é um movimento pioneiro e uma das iniciativas regionais mais
bem-sucedidas no contexto da agilidade em software no Brasil.
Porque você fará parte da família Agilidade@Recife e, acredite, não desejará mais sair
dela.

O Agilidade@Recife 2016 mantem seu formato de 1 dia inteiro de sessões convidadas que
incluem palestras, relatos, open spaces e outras sessões dinâmicas e interativas sobre agilidade
em desenvolvimento, teste, gerência de projetos, liderança, negócios, entre outros temas.
Para manter o espírito inovador do Agilidade@Recife, a programação da edição 2016 está
cheia de novidades. Além de assistir palestras ministradas por grandes nomes do movimento ágil
do Brasil e Lightning Talks (palestras de pequena duração sobre temas instigantes), os
participantes terão a oportunidade de participar mais ativamente do evento através das
sessões de "Mostre a sua experiência", "Pergunte o que quiser", "Open Spaces" e "Mão na Massa".
Outra novidade para 2016 são as sessões de pecha kucha, que significa "o som da conversa"
em japonês e foi concebido como uma forma de incentivar os estudantes a realizarem
apresentações de uma forma mais organizada e sucinta. O formato inspira a criatividade e o
ritmo através da imposição de restrições de apresentar 20 slides em 20 segundos cada, tendo
um total de 6 minutos e 40 segundos de apresentação. Para essa sessão, convidaremos
palestrantes experientes para inspirar a adoção de novas práticas.

“Respirando agilidade
e inovação.
#agilidadeRecife”
Bruno Nascimento,
2013
“Belíssimo evento!
Parabéns a todos
os envolvidos.”
Johann Gomes, 2013
2013
“Meus cumprimentos
ao @fkenjikamei e a
@tmmaciel, bem como
a todos os envolvidos
no @agilidaderecife.
Evento fantastico !”.
Toni Esteves, 2013.

“Foi show demais!”
Toni Esteves, 2013.
“200 people
attended the very
well organized event
CMMi and Scrum.
Teresa Maciel pulled a
very nice, small but
very enlightening
conference together.”
Boris Gloger, 2008

“Teresa Maciel and her
team organized another
amazing event: Agilidade na
Prática More than 300
people got together at
Recife to talk about Agile.”
Paulo Caroli, 2012.

“Respirando agilidade e
inovação. #agilidaderecife.”
Bruno Figueiredo, 2013.

“.chegou!! Hoje tem @axmagno no @agilidaderecife que
assim como nos anos anteriores é sinônimo de #highlevel
e sucesso !! #adaptworks. Marcio Sntos, 2014.
“O @agilidaderecife é mais um evento de
compartilhamento de conhecimento com patrocínio da
@thoughtworks.”. Luca Bastos, 2013.

“ Pow o evento é de
um dia mais com
porte de GENTE
GRANDE!!!, Marcio
Amorim, 2009.
“Valeu pelo convite!
O evento foi show!
@agilidaderecife”,
Manoel Pimentel, 2013

Mais um ano a
Comunidade TáSafo
apoiando um dos
eventos mais
relevantes em
agilidade da região
nordeste do país, o
Evento Agilidade
Recife. Estamos
juntos!” Comunidade
TáSafo, 2013.

“Eu pagaria pra algumas pessoas estarem aqui!
#agilidaderecife”. Gustavo Porpino, 2013.

“Esse Brasilzão Ágil @agilidaderecife
@AgileinRio @uxconfbr @xpconfbr @tasafo
@DevCampinas @agilevale @agiletrendsbr
@agilebrazil e mais. Caipira Ágil, 2015.

COTA

INVESTIMENTO

LIMITE DE COTAS

Ouro

5.000,00

2*

Prata

3.000,00

2*

Bronze

2.000,00

3*

Palestrante
Convidado

Custeio da vinda de um
palestrante convidado (de fora
de Pernambuco) pelo comitê de
programa.

De acordo com o número de
convidados.

Online

1.000,00

Sem limite.

* Essas quantidades podem variar com a soma total de patrocínios Ouro, Prata e Bronze, devido à
limitação de espaço.

Cota

Descrição

Nome no
Site

Nome no
material de
divulgação
impresso e
online

Nome
citado
na
abertura
do
evento

Material
para compor
Kit
Participante

Lista de
e-mails
(autoriza
dos)

Número de
Inscrições
Cortesias

OURO

Mesa de apoio,
1 banner no
espaço de
circulação e 2
cadeiras.
1 banner no
auditório
principal.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

6

PRATA

Mesa de apoio,
1 banner no
espaço de
circulação e 2
cadeiras.

Sim

Sim

Sim

Sim

-

4

BRONZE

1 Banner no
espaço de
circulação.

Sim

Sim

Sim

Sim

-

2

PALESTRANTE
CONVIDADO
(fora do
Recife)

1 Banner no
espaço de
circulação.

Sim

Sim

Sim

Sim

-

2

ONLINE

-

Sim

No material
online

-

-

-

1

Informações Adicionais
Home page: http://www.agilidaderecife.com.br
Facebook: https://www.facebook.com/AgilidadeRecife
Twitter: https://twitter.com/agilidaderecife

Ricardo Peters
Patrocínios
ricardo.peters@gmail.com
Teresa Maciel
Coordenação Geral
tmmaciel@gmail.com
Carmen Medeiros
Administrativo
agilidaderecife@gmail.com

