

Introdução
Alguns chamam DevOps de um fenômeno de transformação da cultura de como administrar e desenvolver
serviços, enquanto outros acreditam que seja apenas uma metodologia ágil de administrar sistemas. Uma coisa,
entretanto, não há de se questionar: o termo DevOps foi cunhado em 2009, na cidade de Ghent, na Bélgica, em
um evento chamado DevOpsDays.
Desde então esse evento tem acontecido em várias cidades ao redor do mundo, sempre tendo como objetivo
principal disseminar esta prática de transformação da cultura organizacional sobre como desenvolvedores,
operadores de infraestrutura e demais atores no ciclo de vida produtivo de serviços de softwares devem
trabalhar juntos para oferecer um resultado mais rápido, seguro e eficiente.



DevOps é tido como um fenômeno por conta da rapidez e eficiência. É possível perceber que essa tendência
trouxe ótimos resultados para organizações que a praticam, sempre proporcionado uma vantagem competitiva,
segurança e agilidade na entrega do seu negócio.
Empresas como Facebook, Rackspace, DigitalOcean, Google e muitas outras têm a cultura tão “enraizadas” que
muitas vezes não se consegue perceber uma distinção entre os famosos papéis de “desenvolvedor” e “operador
de infraestrutura”. A ideia é atuar como um único time e assim proporcionar uma maior eficiência na entrega e
manutenção dos sistemas e serviços que compõem o negócio.
Além disso, com a mudança no paradigma das atividades, DevOps traz também diversas ferramentas para
auxiliar esse novo modelo de trabalho. Nesta linha, ferramentas de automação de infraestrutura, integração
e entrega contínuas, ambientes “self service” e muitas outras foram criadas e apresentadas, todas elas
fortalecendo essa nova tendência.
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Objetivo
O DevOpsDays Brasília 2017 tem como objetivo reunir os
interessados no assunto DevOps através da apresentação de
palestras, painéis, minicursos e outras atividades.
Considerando o aumento do interesse no desenvolvimento e
aprovisionamento ágil de software no Brasil, acreditamos que falar
sobre DevOps é uma necessidade. O DevOpsDays Brasília vem
preencher essa lacuna, uma vez que esse assunto ainda não foi
tratado de forma sistemática em um evento próprio, mesmo com a
atual e crescente demanda no Brasil.
Pretendemos para este evento convidar profissionais de empresas
e organizações conhecidas no cenário de tecnologia da informação,
para assim motivar a ampla participação, não somente de pessoas
que já conhecem a cultura DevOps, mas também despertar o
interesse daqueles que ainda não conhecem.
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Data
O evento ocorrerá nos dias 07 e 08 de Novembro de 2017
(terça-feira e quarta-feira), das 8 às 19 horas.

Local
O evento acontecerá no Centro de Convenções do hotel GRAND MERCURE Brasília,
localizado no Eixo Monumental, SHN quadra 5, bloco G, Asa Norte, Brasília, Distrito Federal.
O local conta com infraestrutura de auditório e salas adjacentes para uso dos participantes.

Público alvo
Gestores, Empreendedores, Desenvolvedores, Operadores de infraestrutura, estudantes e todos
aqueles que de alguma maneira participam do ciclo de vida produtivo de serviços de software.

3



Capacidade
O Evento irá oferecer 270 ingressos à venda via internet. Adicionados a estes também teremos
convidados, palestrantes, patrocinadores e organização totalizando 330 pessoas aproximadamente.

Programação
Serão convidadas pessoas de renome na área de DevOps para compartilhar suas experiências.
Também será realizada chamada de trabalhos na qual serão aceitas submissões de propostas
de palestra sobre o tema DevOps. A avaliação das propostas será realizada por uma equipe de
especialistas convidados.

Termo de conduta
A participação de qualquer pessoa (organizador, patrocinador, palestrante ou participante) está
condicionada à aceitação de um termo de conduta que tem como objetivo evitar qualquer discriminação
relacionada a gênero, orientação sexual, aparência física, tamanho de corpo, raça ou credo:

https://www.devopsdays.org/events/2017-brasilia/conduta
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Sobre os participantes do
DevOpsDays Brasília 2016

116 44
Profissionais de
órgãos públicos

Empresas
Privadas

Participantes de

5 9
Países

Estados
Brasileiros

Recebemos 116 profissionais de órgãos públicos, vindo de ministérios, autarquias, tribunais e bancos públicos.
Dentre esses 116 profissionais, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estavam representados.
Registramos profissionais representando cerca de 44 de empresas privadas.
Recebemos participantes de 5 países (Cuba, USA, Colombia, Chile e Brasil)
Recebemos participantes de 9 estados Brasileiros ( SE, GO, SP, RS, PE, RJ, MG, TO e MS )
Rebemos o patrocínio e participação das empresas:
Puppet (Gold), Rancher (Gold), GitLab (Silver), RedHat (Silver) e Instruct (Apoio).
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Destacamos a participação das
seguintes organizações governamentais:
Ministério do Planejamento
Ministério das Comunicações
Ministério da Justiça
Ministério da Cultura
Ministério dos Transportes
Ministério do Turismo
Ministério do Desenvolvimento Social
Ministério da Defesa
Ministério das Cidades
Ministério da Agricultura
Ministério das Relações Exteriores/Itamaraty
Ministério da Fazenda
Ministério da Previdência Social
Ministério dos Direitos Humanos

Dataprev
Serpro
Valec
Anatel
Agência Nacional de Águas (ANA)
Agência Espacial Brasileira (AEB)
Tribunal de Contas da União (TCU)
Supremo Tribunal Federal (STF)
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)
Controladoria Geral da União (CGU)
Exército do Brasil
Universidade de Brasília (UNB)

Tesouro Nacional
Banco do Brasil
Caixa Econômica Federal
Banco Central do Brasil
Câmara Legislativa
Senado Federal

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)
Fundação Casa Rui Barbosa (FCRB)
FUNAI (Fundação Nacional do Índio)
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA)
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Destacamos a participação das
seguintes empresas privadas nacionais:
Daitan Group
Central IT
HEPTA
Instruct

Destacamos a participação das seguintes
empresas privadas internacionais:
RedHat
GitLab
Rancher
Puppet
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Sobre as palestras
Foram apresentadas as
seguintes atividades.


Durante pesquisa de
satisfação do evento,
a grande maioria dos
participantes classificaram
o evento como BOM ou
EXCELENTE.
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12

4

Keynote

Palestras

Ignições

4

Openspaces
Simultâneos

1

Roda Viva
(fishbowl)
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Entre em contato
Informações adicionais sobre a comunidade podem ser obtidas nos sites oficiais, nos endereços:
Hotsite do evento: http://devopsdays.bsb.br
Website internacional: https://www.devopsdays.org/events/2017-brasilia
Solicitamos a gentileza de contatar preferencialmente de forma eletrônica, via e-mail, conforme
os endereços indicados a seguir. Na mensagem envie seus dados de contatos telefônicos, sua
proposta de patrocínio e o endereço do site internet de sua empresa.
Contato: organizers-brasilia-2017@devopsdays.org
Certos de contar com a sua colaboração para o efetivo sucesso do evento, agradecemos
antecipadamente o apoio prestado.
Comitê Organizador DevOpsDays Brasília

