Acelere a transformação
digital com soluções de
software livre da Red Hat
Existe agora um senso de urgência relacionado à modernização
corporativa. De acordo com o Harvard Business Review Analytic
Services, 90% dos executivos no mundo todo relatam que, graças
à COVID-19, houve uma aceleração dos esforços relacionados à
1
transformação de sua organização. Grandes mudanças econômicas
resultaram em cronogramas reduzidos e pressões crescentes para
conter os custos e aumentar a eficiência.

“A eficiência se torna otimizada
com a transformação digital.
Quando uma empresa faz
a digitalização de seus
processos, ela pode aplicar
regras e inteligência artificial
para atingir uma máxima
automação desses processos”.
Jeff Kavanaugh,
líder global
Infosys Knowledge Institute

À medida que organizações flexíveis priorizam a automação e a agilidade, as soluções
de software livre ajudam as empresas a trabalhar com plataformas e ambientes para
atingir melhores resultados comerciais.

O padrão real para a base de TI modernizada
O software livre oferece uma abordagem padronizada que utiliza o poder das
comunidades para resolver os desafios corporativos. Por se tratar de um dos sistemas
operacionais mais populares do mundo, com grande adesão em todas as indústrias e
tecnologias emergentes, o Red2 Hat® Enterprise Linux® fornece uma plataforma ideal
para uma TI moderna e inovadora. É o verdadeiro padrão para desenvolver e executar
cargas de trabalho altamente disponíveis, confiáveis e críticas em data centers e
ambientes de computação em nuvem.
A Red Hat torna o software livre pronto para o mundo corporativo. A equipe de
engenharia da Red Hat trabalha com a mais importante comunidade de software livre
para ajudar a melhorar os recursos, a confiabilidade e a segurança, garantindo, assim,
que seus negócios tenham um bom desempenho e permaneçam estáveis e seguros.
As empresas observam um retorno de 32% com equipes de infraestrutura de TI mais
eficientes e de 35% com ciclos de vida de desenvolvimento mais rápidos.3

Libere tempo, dinheiro e recursos para
iniciativas estratégicas
À medida que uma empresa cresce, as demandas dos ambientes de TI novos
e existentes aumentam exponencialmente. A automação dos processos e do
gerenciamento de infraestrutura ajuda as empresas a aumentar a agilidade e
proporciona um melhor controle dos novos e atuais ambientes de TI. Automatizar
tarefas de TI de rotina pode levar a uma maior produtividade, assim, sua equipe de
TI pode focar em como causar um impacto maior em seus negócios. Ao simplificar
a mudança, o cliente ganha tempo e energia para focar na inovação. Inclusive, a
automação é uma iniciativa prioritária de negócios para 60% das empresas líderes.4

Desenvolva e cresça com confiança,
e nós cuidaremos do resto
Foco na inovação ao invés da manutenção
Uma plataforma de contêineres pode ajudar a conferir poderes às equipes para
que elas entreguem rapidamente resultados de negócios de valor, mas não se
elas estiverem paralisadas cuidando de manutenção, upgrade e segurança da
implementação do Kubernetes. Para ajudar a sua empresa a reduzir as despesas
gerais e complexidades operacionais, os serviços gerenciados do Red Hat OpenShift
oferecem suporte contínuo a nível empresarial para implementações de contêiner.
Os serviços gerenciados do Red Hat OpenShift estão disponíveis em todas as principais
nuvens públicas, incluindo IBM Cloud, AWS, Azure e Google Cloud, fornecendo a
flexibilidade para escolher a oferta que melhor se adapte às suas necessidades. Ao
trabalhar com esses grandes parceiros de provedor de nuvem, a Red Hat oferece
serviços de ambiente de contêiner totalmente gerenciados, que simplificam a
implementação e as operações.
Ao contrário de outros serviços “gerenciados” do mercado, a Red Hat gerencia o
componente inteiro. Além disso, modelos de consumo sob demanda significam que
você pode economizar nos gastos em comparação com a construção interna. Tudo isso
com a confiança de uma segurança e estabilidade a nível empresarial, de modo que
suas equipes possam focar em inovação e projetos estratégicos.

Seu negócio está aberto ao que vem por aí?
As empresas inovadoras estão usando as soluções de software livre da Red Hat para
reformular suas equipes, processos e tecnologias, para manter a competitividade.
As organizações que rapidamente fornecem novos serviços digitais têm vantagens
sobre as que ficaram presas no passado. Mas muitos líderes não sabem onde iniciar.
A Red Hat pode conectar suas equipes com tecnologias abertas, desde a automação
e infraestrutura em nuvem híbrida até contêineres e desenvolvimento de aplicações.
Para saber mais, consulte o e-book da IBM “Unlock greater speed for your business
with Red Hat open source solutions”.

Download do e-book
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