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IT’S ALL ABOUT 

COMMUNITY



PROGRAMAS DE RECONHECIMENTO



O VMware vEXPERT é o programa global de evangelismo da 

VMware. O programa foi projetado para colocar os recursos de 

marketing da VMware em seus esforços de promoção através da 

divulgação de seus artigos, exposição em nossos eventos globais, 

publicidade cooperativa, acesso antecipado a programas beta e 

roadmap de produtos da VMware.



vEXPERT são pessoas que fazem importantes contribuições

para a comunidadeVMware. 

vEXPERT trabalham como Administradores de TI e 

Arquitetos para clientes VMware, atuam como consultores e 

trusted advisors para parceiros VMware ou como consultores

independentes, e alguns trabalham para a própria VMware. 

Todos têm a paixão e o entusiasmo por tecnologia e usam a 

tecnologia para resolver problemas. Eles contribuíram para o sucesso

de todos nós, compartilhando seus conhecimentos e 

experiências e vão além de suas atividades do dia a dia.

QUEM SÃO OS VEXPERT?



VEXPERTS NO MUNDO

O programa teve início em 2009 com Eric 

Nielsen (@ericnipro) e John Troyer (@jtroyer)

Em 2013 haviam 500 vEXPERTs

Em 2016 haviam 1467 vEXPERTs em todo 

o mundo

Os vEXPERTs estão espalhados em 48 

países

Atualmente existem11 vEXPERTs no 

Brasil – 18º lugar



VEXPERT DO BRASIL

Caio Oliveira

São Paulo

@oliveirac_caio

Eduardo Meirelles

São Paulo

@dumeirell

Mauro Bonder

São Paulo

Pedro Calixto

Brasília

@BlogPCalixto

Rafael Carneiro

Recife

Richardson Porto 

Aracajú

@richardsonporto

Rodrigo Lira

João Pessoa

@eurodrigolira

Roterdan Macedo

Teresina
Sergio Figueiredo

Rio de Janeiro

@sfigueiredo2

Tiago Martinez

Brasília

@BlogVMware_BR

Valdecir Carvalho

São Paulo

@Homelaber



“O programa vEXPERT 

foi o resultado de uma 

comunidade orgânica e 

engajada em torno de um 

produto capaz de mudar 

vidas e carreiras – Corey 

Romero” – Program 

Manager



PORQUE SE TONAR UM VEXPERT?



FREE SOFTWARE



vEXPERT Program Benefits

 Invite to our private #Slack channel

 vEXPERT certificate signed by our CEO Pat Gelsinger.

 Private forums on communities.vmware.com.

 Permission to use the vEXPERT logo on cards, website, etc for one year

 Access to a private directory for networking, etc.

 Exclusive gifts from various VMware partners.

 Private webinars with VMware partners as well as NFR's.

Access to private betas (subject to admission by beta teams).

 365-day eval licenses for most products for home lab / cloud providers.

 Private pre-launch briefings via our blogger briefing pre-Vmworld

 Blogger early access program for vSphere and some other products.

 Opportunity to receive a free blogger pass to VMworld US or VMworld Europe

 Featured in a public vEXPERT online directory.

 Access to vetted VMware & Virtualization content for your social channels.

 Yearly vEXPERT parties at both VMworld US and VMworld Europe events.

 Identification as a vEXPERT at both VMworld US and VMworld EU.



COMO SE TORNAR UM VEXPERT?



Evangelist

Customer

VPN



EVANGELISTA

 Autores de livros

 Blogueiros

 Desenvolvedores de ferramentas

 Palestrantes

 VMUG Leaders

 Colaboradores do VMTN

 Funcionários VMware

 Profissionais de TI que compartilham conteúdo com 

paixão

 Referência de um funcionário da VMware é 

recomendada se suas atividades não são públicas, 

mas não é obrigatória!



CUSTOMER

 Lideres dentro de suas empresas

 São referencia dentro das empresas

 Trabalham em projetos com a VMware

 Palestrantes em eventos e conferências

 VMUG Leaders

 Referência de um funcionário da VMware é 

recomendada se suas atividades não são 

públicas, mas não é obrigatória



PARTNER (VPN)

 Parceiros da VMware

 Lideram com paixão

 Comprometidos com 

aprendizagem contínua e 

certificações

 Participação em eventos, vídeos, 

palestras

 É necessário referência de 

funcionário da VMware para se 

candidatar



 Em 2016 a VMware lançou dois sub-programas focados nos produtos VMware NSX e 

VMware VSAN

 Apenas para quem já é vEXPERT

 Próxima janela será em Fevereiro 2017

TIPOS DE VEXPERT



PRÓXIMA TURMA



• Inscrições já estão abertas

•Prazo final 16/12/2016

•Anuncio será feito em 08/02/17

http://bit.ly/vexpert17





 Escreva com calma, pense antes de escrever

 Em Inglês

 Coloque tudo o que você fez para a comunidade. 

Participação em fóruns, grupos do facebook, Linkedin, 

VTMN, etc.

 Se você tem um blog, coloque a URL e destaque alguns 

posts

 Palestras

 Descreva sua participação como membro do VMUG

 Peça recomendações para atuais vEXPERT e Funcionários 

VMware

 Escreva e demonstre paixão

DICAS PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO



O TWITTER E A 
COMUNIDADE VMWARE

• Twitter já foi uma moda no Brasil

• Ainda é muito utilizado mas perdeu espaço 

para o Facebook como rede social

• TODO MUNDO está no Twitter

• Twitter é muito usado lá fora

• Muito forte na comunidade Vmware e 

também outras empresas de tecnologia

• Excelente ferramenta de comunicação e 

relacionamento

• Siga os fabricantes e se relacione com eles

• Siga os vExperts, VCDXs, Produtos

Facebook Linkedin Twitter



Obrigado


