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A SUCESU PE

A Sociedade de Usuários de Tecnologia é uma associação civil sem fins lucrativos e sem caráter político-
partidário, de representação política dos seus associados e de coordenação, promoção, execução e 

indução de atividades no setor de Tecnologia.

Fundada em 1965, a SUCESU agrega atualmente cerca de 4 mil associados e 100 mil usuários, divididos 
em 12 Regionais ao redor do país. Em Pernambuco, a SUCESU foi fundada em 9 de outubro de 1970 com 

a missão de contribuir para o desenvolvimento da comunidade de tecnologia da informação (TI) no 
Estado, facilitando o networking e a atualização profissional.

A SUCESU PE acredita que os novos processos e transformações tecnológicas, tais como Internet das 
Coisas (IoT), Big Data e Computação em Nuvem estão provocando mudanças profundas não apenas na 

gestão de negócios de todos os setores mas em toda a sociedade.



Propósito

Atualmente estamos vivendo um momento muito importante na história da humanidade: a 
transformação digital da sociedade. A quarta revolução industrial, que, como as demais, está 

trazendo profundas mudanças na forma de viver, de trabalhar, de se divertir e de se relacionar 
na sociedade.

Nesta transformação digital revolucionária, que estamos vivendo, a robotização e automação 
das tarefas, sejam elas de força bruta ou de inteligência, vão trazer uma grande mudança nas 

formas de trabalho, emprego, renda e convivência social.

É nesse ponto que vemos uma grande oportunidade para existir um propósito novo para a 
SUCESU: Provocar e mediar os setores da sociedade (governo, empresários, políticos,  ONGs, 

representantes dos trabalhadores e lideranças da sociedade) no sentido de criarem e 
desenvolverem políticas e ações que levem a reduzir os danos e os efeitos negativos da 

transformação digital da sociedade.

A ideia é a de transformar a SUCESU no centro de debates envolvendo representantes do 
governo, representantes de empresas, representantes de ONGs e representantes da própria 
sociedade, através da promoção de eventos, com temas relacionados a essa transformação 

digital e seus efeitos na sociedade.



EVENTOS



Trend Talk Digital 

Evento Periódico Mensal

Público alvo:
- Autoridades governamentais, empresários, gestores e profissionais liberais.
- De 60 a 300 pessoas, dependendo do tema e da dinâmica desejada.

Formato:
- Apresentação de palestrante com 20 minutos.
- Debate com especialistas e autoridades, relacionadas ao tema.
- Interação com espectadores.

Financiamento do evento:
- Evento para múltiplos patrocinadores anuais ou, especificamente, do evento, de acordo com a tabela de cotas.
- Patrocínio anual.
- Patrocínio do evento.



Trend Talk Presencial (quando for possível)

Evento Periódico Mensal

Público alvo:
- Autoridades governamentais, empresários, gestores e profissionais liberais.
- De 60 a 300 pessoas, dependendo do tema e da dinâmica desejada.

Formato:
- Apresentação de palestrante com 20 minutos.
- Debate com especialistas e autoridades, relacionadas ao tema.
- Interação com espectadores.

Financiamento do evento:
- Evento para múltiplos patrocinadores anuais ou, especificamente, do evento, de acordo com a tabela de cotas.
- Patrocínio anual.
- Patrocínio do evento.



Night Talk Digital

Evento Periódico Semanal (no mínimo 2 por mês)

Público alvo:
- Autoridades governamentais, empresários, gestores e profissionais liberais.
- De 60 a 300 pessoas, dependendo do tema e da dinâmica desejada.

Formato:
- Conversa com autoridades, especialistas, fornecedores e/ou celebridades sobre um tema relacionado ao uso de 
tecnologia e a transformação digital da sociedade, empresas e pessoas. 
- Debate e interação com os espectadores.

Financiamento do evento:
- Evento com participação dos patrocinadores anuais ou mensais, de acordo com a tabela de cotas.
- Patrocínio anual.
- Patrocínio do evento.



Night Talk Exclusive
Evento exclusivo para único patrocinador.

Público alvo:
- Autoridades governamentais, empresários, gestores, CIOs e profissionais liberais.
- Até 40 pessoas.

Formato:
- Apresentação de palestrante com 30 minutos.
- Entrega de brinde para os convidados (garrafa de vinho ou cerveja artesanal).
- Mailing dos participantes do evento.
- Interação com os espectadores.

Valor do Patrocínio:
- R$ 6.000,00 (seis mil reais).



Café com Live
Evento exclusivo para único patrocinador.

Público alvo:
- CIOs e gestores de TI.
- No máximo 20 pessoas, com garantia mínima de 15 pessoas.

Descrição:
- Apresentação fechada para pequenos grupos com 30 minutos, no máximo.
- Entrega de cesta de Café da manhã para os convidado
- Opcionalmente, na cesta pode ser incluído brinde fornecido pelo patrocinador, sem custo adicional.
- Vídeo com evento gravado.
- Mailing dos participantes do evento.
- Interação com os espectadores.

Valor do Patrocínio:
- R$ 6.000,00 (seis mil reais).



COTAS DE 
PATROCÍNIO

Temos diversas opções de cotas para 
patrocinadores, com entregas exclusivas para a 
melhor exposição das marcas, seja ao longo do 

ano ou em cada um dos nossos eventos.



Patrocínio ANUAL

CONTRAPARTIDAS

Itens Platina Ouro Prata Mantenedor

Banner com link para o endereço indicado 

pelo patrocinador
X

Logo na parte referente ao tipo de 

patrocínio
Grande Médio Pequeno Mínimo

Texto de Apresentação do patrocinador X X

Link para o endereço indicado pelo 

patrocinador
X X X X

Publicação de notícia fornecida pelo 

patrocinador

4 por 

mês

2 por 

mês

1 por 

mês

1 por 

trimestre

COTAS

WEBSITE DA SUCESU-PE

Página Principal

Página Exclusiva dos Patrocinadores

Página de Notícias dos Patrocinadores



CONTRAPARTIDAS

Itens Platina Ouro Prata Mantenedor

Logomarca em panfleto impresso ou 

virtual
X

Logomarca em folder X X

Inserção de folder do patrocinador nos 

itens distribuídos aos participantes dos 

eventos

X X X

Distribuição de material aos 

participantes dos eventos
X

Post de notícia fornecida pelo 

patrocinador no Facebook

4 por 

mês

2 por 

mês

1 por 

mês

1 por 

trimestre

Post de notícia fornecida pelo 

patrocinador no Instagram

4 por 

mês

2 por 

mês

1 por 

mês

1 por 

trimestre

Post de notícia fornecida pelo 

patrocinador no Linkedin

4 por 

mês

2 por 

mês

1 por 

mês

1 por 

trimestre

COTAS

MATERIAL DE COMUNICAÇÃO

MÍDIAS SOCIAIS



CONTRAPARTIDAS

Itens Platina Ouro Mantenedor

Citação do Patrocinador durante o 

evento
4 vezes 2 vezes 1 vez

Espaço para apresentação ou vídeo 3 minutos 2 minutos 1 minuto

Ingressos 8 6 4

Exibição da logo no background 

com todos os patrocinadores - 

tamanho

Grande Médio Mínimo

Mailling dos participantes que 

autorizarem
X

Lista dos participantes (sem dados 

de contato)
X X X

VALOR PATROCÍNIO ANUAL R$ 30.000,00 R$ 24.000,00 R$ 14.400,00

Parcelas iguais (12 meses) R$ 2.500,00 R$ 2.000,00 R$ 1.200,00

COTAS

TREND TALK DIGITAL e NIGHT TALK



CONTRAPARTIDAS

Itens Platina Ouro Prata

Citação do Patrocinador durante o evento 4 vezes 2 vezes 1 vez

Espaço para apresentação ou vídeo 3 minutos 2 minutos 1 minuto

Ingressos 4 3 2

Exibição da logo no background com todos 

os patrocinadores - tamanho
Grande Médio Pequeno

Mailling dos participantes que autorizarem X

Lista dos participantes (sem dados de 

contato)
X X X

VALOR R$ 3.000,00 R$ 2.500,00 R$ 1.500,00

COTAS

TREND TALK DIGITAL

Patrocínio Avulso do Evento



CONTATOS

sucesupe@sucesupe.org.br
(81) 97901-8276

Presidente: Romero Guimarães
(81) 98844-3610

mailto:sucesupe@sucesupe.org.br

