13º FÓRUM INTERNACIONAL SOFTWARE LIVRE

Rodada de Negócios e Competências é novidade no fisl13

Parceria com o Sebrae, a RNC pretende aproximar empresas que produzem e
contratam serviços de TIC que utilizem tecnologias livres

Este ano, durante a realização do fisl13, de 25 a 28 de julho de 2012, Centro de Eventos da PUCRS,
ocorrerá
 o lançamento da primeira Rodada de Negócios e Competências em Tecnologias Livres.

A RNC tem por objetivo aproximar empresas que produzem e contratam serviços de TIC que utilizem
tecnologias livres tendo como foco a complementaridade de competências.
A RNC procurará
 oportunizar o contato entre empresas interessadas em:
• Vender/comprar produtos prontos;

• Desenvolver parcerias comerciais importantes que permitam a expansão e consolidação de negócios;

• Oferecer suas competências em desenvolvimento de softwares que utilizem tecnologias livres, gerando
oportunidades para novos produtos, negócios ou parcerias.

No momento da inscrição cada empresa deverá
 indicar se deseja oferecer produtos prontos e descrevêlos brevemente. Se estiver interessada em ser contratada para desenvolvimento de software deverá

indicar quais as tecnologias que domina. Deverá
 ressaltar ainda se está
 buscando compradores ou
parceiros.
Perfil dos Participantes da Rodada
São empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC - que desenvolvem seus produtos e

serviços utilizando ferramentas de tecnologias livres e/ou de código aberto e desejam expor seus produtos
e serviços no evento ou buscar produtos, serviços e parceiros de negócios. A oferta de produtos e

serviços será
 exclusiva de empresas que atuem com tecnologias livres, sendo que os softwares ofertados
deverão obrigatoriamente ser licenciados sob algum tipo de licença livre.

As empresas que participarem como contratantes poderão se inscrever para comprar soluções já
desenvolvidas, comprar serviços, entre eles o desenvolvimento de software em tecnologias livres ou
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buscar parceiros para novos negócios ou produtos. Somente estas empresas poderão ser empresas que
ainda não trabalhem com Software Livre. Para dar apoio à RNC, o fisl13 desenvolverá
 palestras e painéis
voltados para a á
rea de negócios.

A Rodada de Negócios e Competências será
 desenvolvida em parceria com o SEBRAE-RS, que tem
reconhecido know-how nesta á
rea. As inscrições já
 estão abertas e podem ser efetuadas pelo site
http://aplicativos.sebrae-rs.com.br/rodadasdenegocios/

Sobre o Fórum Internacional Software Livre (FISL)
O Fórum Internacional Software Livre acontece desde o ano 2000 - chegando em 2012 a sua 13ª
edição - tendo surgido de uma mobilização em prol da luta pela liberdade e autonomia tecnológica
do país.

Fundado nos ideais construídos inicialmente por Richard Stallman e posteriormente pela

comunidade de hackers e desenvolvedores do sistema operacional GNU/Linux, o fórum é o
momento de encontro físico de muitas pessoas que se conhecem e trabalham apenas pela
internet em projetos das mais variadas temá
ticas. A comunidade de usuá
rios é o coração do fisl e

interage com diversos outros setores da sociedade, como a academia, profissionais, empresas,
investidores, governos e sociedade civil.
Informações para a imprensa:
Mariel Zasso

Fone: (51) 3228-0199

Gabriel Galli

Fone: (51) 9634 2152

Site: www.fisl.org.br

Email: comunicacao@softwarelivre.org
Acesse no site a nossa seção Imprensa para mais releases e relatórios de edições anteriores.
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