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Entenda as 
oportunidades

Aplica 
tecnologias

Tem mercado 
global

Acesso à TecnologiaMarket Insights Alcance Mundial

Dados

Indústria
Modelos de 
Negócios

Nuvem

Envolvimento

Watson
Analítica e Big Data

SoftLayer
BlueMix

MobileFirst
Smarter Commerce
Smarter Workforce

Mentorização
Acesso ao capital
Suporte de Marketing e Vendas
Acesso ao cliente
Relacionamentos com parceiros
Visibilidade

Empresas startups precisam de um parceiro de sucesso que...
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Novos tipos 
de parceiros

Academia 

Influenciador
es

Startups

VARs e 
VADs

ISVs e 
SIs

Desenvolve
dores 

individuais

Parceiros da 
Nuvem
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mais de 200 
Especialistas em nuvem e áreas 
correlatas: Mobile, Social, Big Data

Mais de 1000 
Revendedores e Distribuidores 
com Valor Agregado com uma 
marca IBM Cloud

Mais de 1000 MSPs 
baseados na nuvem

Mais de 4800 
Comunidades de nuvem em 

developerWorks

Mais de 1250 
ISVs de Solução em Nuvem

1,6M de 
perfis em Cloud developerWorks

mais de 2000
membros

mais de 100 
parceiros de referências e 

vendas para o portfólio 
SaaS da IBM

100 Universidades, 200 Acadêmicos, 

mais de 2000 Estudantes em

20 países na Nuvem

@IBMGE    |   ibmsmartcamp.com

Nosso Ecossistema Estabelecido promove a inovação
e é amplo e crescente
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O poder do ecossistema. Expandindo parcerias.

© 2014 IBM CORPORATION

Empreendedor do Ano

Ao deixarmos a competição nacional [SmartCamp], 
pensamos, “Temos uma maneira melhor de comunicar 

realmente o que estamos fazendo”. E acabamos 
levantando mais $1 milhão com base no que 

aprendemos na competição. 

-Scott Megill, Presidente e Diretor Executivo, 
Coriell Life Sciences

Ao deixarmos a competição nacional [SmartCamp], 
pensamos, “Temos uma maneira melhor de comunicar 

realmente o que estamos fazendo”. E acabamos 
levantando mais $1 milhão com base no que 

aprendemos na competição. 

-Scott Megill, Presidente e Diretor Executivo, 
Coriell Life Sciences

Selecionada para 
A Iniciativa de Pesquisa 

Genômica da IBM, 
juntamente com:
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• A maioria das startups de tecnologia falham. Obtenha a 
mentorização de especialistas necessária para ter sucesso.

Vá contra as estatísticas.

• Tenha acesso aos melhores VCs utilizando 
software IBM.

Ganhe dinheiro.

• Entre em novos mercados e na ampla rede 
global da IBM.

Torne-se global.

IBM Global Entrepreneur Benefícios do Programa
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Vá contra as estatísticas.

Gerenciador de Relacionamento 
IBM
Obtenha orientação individual 
técnica e de negócios em todos os 
estágios de desenvolvimento.

Mais de 600 mentores 
especialistas
Obtenha mentorização de uma 
ampla rede global de executivos 
corporativos, empreendedores 
seriais, líderes da indústria e 
especialistas técnicos.

“Fomos estimulados e 
pressionados, e cada pequeno 
aspecto de nosso negócio foi 
analisado... sentimos que 
muitas das coisas que 
estávamos fazendo foram 
validadas. Mas isso também 
apontou pontos fracos em 
nossa história.” 

“Trabalhar com a IBM foi uma 
experiência que mudou a nossa 
vida. Não existe startup de 
sucesso sem mentorização.”

IBM Global Entrepreneur Benefícios do Programa
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Ganhe dinheiro.
Mais de 300 empresas de venture capital
A rede IBM dos principais VCs ajudou antigos 
membros da Global Entrepreneur a levantarem 
mais de US$ 115 milhões

Software IBM
Acesso a software IBM para manter os baixos 
custos e chegar mais rápido ao mercado, 
incluindo ofertas de nuvem como 
Codenome:BlueMix

Convite para SoftLayer Catalyst 
Um programa que oferece a infraestrutura e 
suporte de nuvem necessários para startups 
crédito de hospedagem de US$ 1k/mês.  

US$ 20M desde a vitória 
no SmartCamp Silicon 
Valley

Levantou mais de US$ 16M 
desde a vitória no evento 
Regional SmartCamp.

Recebeu $8M em fundos 
para criar tecnologia Smart Grid 
desde o SmartCamp Israel

IBM Global Entrepreneur Benefícios do Programa
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Torne-se global.

Mais de 100.000 vendedores e 
Parceiros de Negócios da IBM
Entre na ampla rede global da 
IBM de vendedores e Parceiros 
de Negócios para escalar e 
alcançar novos mercados.

Competições do IBM 
SmartCamp
Conecte-se com investidores, 
venture capital e imprensa em 
todo o mundo.

Startup australiana que cria 
parcerias dos Estados Unidos à 
Europa após ser finalista do 
SmartCamp.

Da África para 16 países 
em todo o mundo após vencer o 
IBM SmartCamp

Ganhou o IBM Pulse App 
Throwdown, exibindo um 
aplicativo baseado em BlueMix 
para centenas de Parceiros IBM, 
vendedores e clientes.

Benefícios do Programa IBM Global Entrepreneur
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IBM SmartCamp

Comprometimento da IBM com 
a comunidade empreendedora 

Eventos exclusivos com foco na identificação de empreendedores em estágios iniciais que 
desenvolvem negócios alinhados com a estratégia da IBM

Faça contato com VCs, startups e 
líderes de toda a comunidade

Mentorização de investidores, 
especialistas de tecnologia e da 

indústria

Insights de mercado e tecnologia 
dos líderes

Participe e receba mentorização em: 

• Eventos SmartCamp locais em 
cidades em todo o mundo

• Elegível para IBM SmartCamp 
Regional

• Finais globais do SmartCamp

Empreendedor do Ano

Saiba Mais ou Inscreva-
se
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IBM Global Entrepreneur
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Empresa privada

<5 Menos de 5 anos de atuação

Envolvimento ativo no desenvolvimento de produto 
ou serviço baseado em software 

Alinhamento com as Iniciativas de Crescimento da 
IBM, como Mobile, Nuvem, Big Data e Analítica, e 
Social
Não revende atualmente hardware ou software da 
IBM

Critérios do Programa
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Entre no programa Global 
Entrepreneur 
http://www.brasilgep.com.br

1

3
Experimente nossos produtos na 
Nuvem - é fácil!
BlueMix e SoftLayer 
ibm.com/bluemix e ibm.com/cloud
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Novos 
tipos de 
parceir

os

Academia 

Influenciado
res

Start-ups

VARs e 
VADs

ISVs e 
SIs

Desenvolved
ores 

individuais

Parceiros 
da 

Nuvem

Assista aos vídeos 
Entrepreneur Week
ibm.com/entrepreneurweek

Chamada à Ação
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Obrigado !!
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IBM Global Entrepreneur na Nuvem
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SoftLayer Bluemix
Infraestrutura de autoatendimento e alto 
desempenho como um serviço (IaaS) 
para os aplicativos em nuvem mais 
exigentes.

Crie, implemente e gerencie aplicativos na 
nuvem nesta plataforma de software livre 
como um serviço (PaaS), de forma fácil e 
rápida.

Flexibilidade
Servidores básicos virtualizados e 
dedicados; de autoatendimento ou 
gerenciados; públicos, privados e 
híbridos.

Controle
Um portal de painel único para 
controlar e ajustar todos os serviços -
e uma única API com um grande 
conjunto de chamadas de função.

Velocidade
Ambiente de solução único com os 
recursos e infraestrutura para 
desenvolver e implementar aplicativos 
em múltiplos domínios - rapidamente.

Custos reduzidos
Gerencie aplicativos na nuvem utilizando 
um ecossistema crescente de serviços e 
estruturas de tempo de execução 
disponíveis, exigindo menos recursos 
tecnológicos internos e reduzindo o TCO 
(Custo Total de Propriedade).



© 2013 IBM Corporation

Capacitando o ecossistema IBM

14 11/27/2014

Elegibilidade:
� Startup com produto ou serviço “ Internet-dependent”  

� Membro de uma incubadora ou  aceleradora parceira  

� Referência de um investidor ou advisor da SoftLayer  

Benefícios: 
� Um crédito para uso num ambiente cloud dedicado ou híbrido (US1000/mês) 

VÁLIDO POR UM ANO

� Mentorização do time executivo

� Conexão com o time de programadores

� Connection com o time de PR e marketing

Catalyst Program: 
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Bluemix Valor para Desenvolvedores

• <2 Min: da ideia à pesquisa e à 

codificação via ferramentas de 

desenvolvedores integradas.  

Ex. Aplicativo de pesquisa em 

2 minutos

• Tudo o que você precisa para 

escrever aplicativos móveis 

modernos está pré-integrado 

e pré-configurado

• Autoatendimento para iniciar, 

escalar e ganhar dinheiro!

Simplicidade 

e velocidade

• As estruturas e Serviços 

BlueMix são construídas com 

base no padrão aberto

• Utilize o que você já usa: 

MongoDB, NodeJS

• Se precisar de mais alguma 

coisa, encontre no 

Marketplace!

Aberto e 

flexível

• Segurança, suporte e 

confiabilidade do que há de 

melhor no mercado, 

admirada pelas empresas da 

Fortune 500.

• Reutilize seus serviços de 

negócio existentes para criar 

novos aplicativos 

combináveis integrando com 

o que você já tem.

Integração e 

confiança da 

marca


