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Quem sou eu Watson?

Você tem iniciativa própria, é analítico e rigoroso.

Você tem liderança e proatividade: você tem metas 
altas para si mesmo e trabalha duro para alcançá-las. 
Você é energético: você gosta de um ritmo acelerado, 
agenda lotada, com muitas atividades. E você é 
compreensivo: você sente o que os outros sentem e é 
compassivo para com eles.

Você está motivado para buscar experiências que 
proporcionam um forte sentimento de auto-expressão.

Você tem o sucesso como guia para grande parte do 
que você faz: você procura oportunidades para 
melhorar a si mesmo e demonstra que você é uma 
pessoa capaz. Você está relativamente pouco 
preocupado com a tradição: você se importa mais 
sobre como fazer o seu próprio caminho do que seguir 
o que outros têm feito.

IBM Watson
Personality Insights

Experimente o Watson Personality Insights e veja o que ele diz de você!

https://watson-pi-demo.mybluemix.net/
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Inovação é a nova moeda

"Dois caras em uma Starbucks 
podem ter acesso ao mesmo poder 
computacional de uma empresa na 
lista da Fortune 500."

Jim Deters
Founder, Galvanize
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Para inovar de verdade, um negócio 
deve focar em desenvoler 
diferenciações e alugar o resto

Desenvolvedores podem compor apps 
rapidamente utilizando novas APIs e serviços 
digitais para adicionar funcionalidades e 
aumentar o engajamento em áreas como:

- Analytics, cognition
- Mobile, location
- Internet of Things
- Social engagement 
- Identity 
- Reviews
- Travel
- Messaging 
...
- APIs e serviços privados de sua empresa
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O que é o Bluemix?

Solução inteligente da IBM para criação, gestão e 
execução de aplicações, com economia de tempo, 
redução de custos, capacidade flexível de 
armazenamento e infraestrutura completa na nuvem.

Construa suas apps, 
da sua maneira

Escale mais do que 
apenas instâncias

Extenda suas apps 
com serviços

Instale e gerencie 
apps híbridas 
facilmente

Segurança em 
camadas

Prexo flexível

Coming Summer 
2015
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O que é o Bluemix?

    Customer Managed

    Service Provider Managed
Infrastructure 
as a Service
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as a Service

Built on 
open technologies:



© 2015 IBM Corporation8

Porque usar o Bluemix?
Obtenha o máximo do Bluemix sem abandonar o que você já 
usa e conhece.

IaaS PaaS

IBM Bluemix

SaaSCore IT

IBM SoftLayerIBM SoftLayer
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Porque usar o Bluemix?
O Bluemix não é “apenas mais um PaaS”. É uma verdadeira 
Plataforma de Inovação, e tem provado isso em diversos Hackatons

Até a data do evento, poucos 
participantes conheciam o 

Bluemix e ainda assim 6 dos 
8 grupos optaram por utilizar 

a plataforma

Fotos: http://www.techtudo.com.br / http://www.timaissimples.com.br
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Como o Bluemix funciona?
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Como o Bluemix funciona?
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Arquitetura Bluemix – Web App Hosting
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Arquitetura Bluemix – Hybrid Data Storage
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Conceitos Bluemix – Runtimes
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Conceitos Bluemix – Services
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Conceitos Bluemix – Boilerplates
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IBM Bluemix DevOps Services

https://hub.jazz.net/docs
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DevOps em 10 minutos... Será possível?

Watson Personality Insights (demo)Sentiment Analysis (Demo)
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DevOps em 10 minutos... Será possível?
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Como começar meu app?

1. Acese https://bluemix.net

2. Crie uma nova conta
ou entre com seu IBM ID

https://bluemix.net/
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Como começar meu app?

3. Cique em CREATE APP (Cloud Foundry Apps)

4. Siga os próximos, e em minutos você terá sua primeira app 
rodando no Bluemix!

5. Siga os canais da IBM Brasil e IBM DeveloperWorks nas redes 
sociais, pois são publicados quase que diariamente, novos tutoriais 
sobre Bluemix.

http://www.ibm.com/br/pt/
http://www.ibm.com/developerworks/
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Programa IBM Academic Initiative

A IBM possui uma parceria com a PUC-MG, o programa Cloud for 
Academic, com promo codes para professores pelo período de 12 
meses, e para alunos por 6 meses. Para maiores informações, procurem 
o Prof. Max ou o Diretor Lucio sobre o programa 
IBM Academic Initiative.

https://www-304.ibm.com/ibm/university/academic/pub/page/academic_initiative
https://www-304.ibm.com/ibm/university/academic/pub/page/academic_initiative
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Q&A

     Ainda ficou alguma dúvida? Entre em contato e será um prazer ajudar!

https://br.linkedin.com/in/gpborges/

https://twitter.com/gpborges

https://br.linkedin.com/in/gpborges/
https://twitter.com/gpborges
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