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EM AGOSTO DE 2016, A IDC REALIZOU 

UMA ANÁLISE DO ROI EM UM PERÍODO 

DE CINCO ANOS. NESTA ANÁLISE, 

CONCLUIU-SE QUE PARA OS CLIENTES 

DO RED HAT ENTERPRISE LINUX E DO 

RED HAT SATELLITE ENTREVISTADOS, 

O ROI CHEGARIA A 373% E 

ELES ATINGIRIAM O EQUILÍBRIO 

FINANCEIRO EM UMA MÉDIA DE 

CINCO MESES. - FONTE: “O VALOR 

DA PADRONIZAÇÃO DE SOLUÇÕES 

DE INFRAESTRUTURA DA RED HAT”, 

PATROCINADO PELA RED HAT 

 

- AL GILLEN, MATTHEW MARDEN, 

SETEMBRO DE 2016

“O futuro dos negócios 
será definido a partir 

de como as empresas, 
as organizações e 
os governos usam 
a tecnologia para 

permitir a interação 
de parceiros e clientes 

em uma ampla 
variedade de processos 

digitalizados.”

FONTE: GARTNER

INTRODUÇÃO

Os responsáveis pela tomada de decisões e os profissionais de TI têm uma variedade de opções 

e caminhos para a modernização, desde a seleção de um sistema operacional mais moderno à 

implantação de virtualização avançada e ambientes nativos da cloud. Independentemente de 

qual opção oferecer mais vantagens, ter uma base sólida é o primeiro passo para a otimização da 

TI. O Red Hat® Enterprise Linux® , em uma plataforma de harware da Intel®, oferece um ambiente 

baseado em sistema operacional open source pronto para empresas. Com essa solução, as 

organizações podem obter benefícios imediatos ao migrar cargas de trabalho selecionadas para um 

ambiente padronizado. O alto investimento em modernização pode gerar grandes benefícios, no 

entanto, é importante ressaltar que qualquer projeto precisa de uma base sólida e comprovada. 

NO CAMINHO PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Em pesquisas e artigos recentes, analistas destacaram a importância da atualização e otimização 

das infraestruturas de TI para acompanhar a pressão da concorrência. Essa pressão é o 

resultado de iniciativas de transformação digital em todo o setor. Ambientes de TI tradicionais, 

sobrecarregados com arquiteturas inflexíveis, aplicativos proprietários caros e ferramentas 

de gerenciamento ultrapassadas, não conseguem aproveitar as vantagens oferecidas pelos 

softwares de virtualização ou por aplicativos mais recentes, nem mesmo os avanços em redes 

definidas por software (SDN), armazenamento definido por software (SDS) ou virtualização de 

funções de rede (NFV). A Intel e a Red Hat , como parceiras e líderes da transformação digital em 

todo o setor, desenvolveram de maneira colaborativa uma plataforma altamente interoperável e 

comprovada para a modernização da TI. 

PRIMEIRO PASSO NA JORNADA

O primeiro passo para a modernização da TI é aproveitar os recursos da infraestrutura existente 

e estabelecer uma estrutura ágil baseada em um sistema operacional moderno e com padrões 

abertos. O trabalho colaborativo de desenvolvimento entre a Red Hat e a Intel resultou em uma 

plataforma de hardware padronizada, baseada na tecnologia do processador mais recente, o 

Intel® Xeon®. Essa arquitetura é ajustada e otimizada para uma ampla gama de soluções Red Hat, 

incluindo o Red Hat Enterprise Linux, software de armazenamento e virtualização, ferramentas 

de gerenciamento e um stack de softwares baseados na cloud. 

SELECIONE AS CARGAS DE TRABALHO CERTAS

Estabelecer uma plataforma sólida ajuda a economizar recursos no datacenter e fornecer uma 

base para a adoção de serviços na cloud de maneira seletiva ao longo do tempo. Analistas 

do Gartner e da IDC recomendam esse ambiente operacional padronizado como parte da 

infraestrutura para execução dos principais aplicativos corporativos e componentes modernos de 

virtualização. Além disso, as organizações podem continuar a adoção de mais serviços de cloud 

para aumentar a vantagem competitiva no mercado. Esses objetivos são explicados em detalhes 

pelo analista da IDC, Al Gillen, no whitepaper “Modernização da TI: alcançando um equilíbrio 

entre investimentos nas 2ª e 3ª plataformas”. No artigo “Deliver on the Promise of Bimodal” 

do Gartner, os analistas discutem a estratégia bimodal da empresa para a modernização e 

descrevem a principal etapa nos seguintes termos: “O modo 1 tem como foco a previsibilidade 

e como objetivo a estabilidade. Ele é ideal quando os requisitos são bem compreendidos com 

antecedência e pode ser identificado por um processo de análise. Além disso, ele inclui o 

investimento necessário para renovar e modernizar o ambiente legado.”1

1  “Deliver on the Promise of Bimodal.” Gartner, 2016. https://www.gartner.com/doc/3216217?srcId=1-3931087981
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A plataforma de base, conforme descrita, geralmente é perfeita para determinadas cargas de 

trabalho que incluem aplicativos de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) e software 

de banco de dados. Componentes de cargas de trabalho compatíveis podem migrar para esse 

ambiente com eficácia. Esses componentes incluem scripts, código compilado em conformidade 

com o POSIX, aplicativos ISV (por exemplo, CRM da SAP e aplicativos de planejamento de 

recursos corporativos, WebLogic e WebSphere) e muito mais. 

COLHENDO OS BENEFÍCIOS DE UMA BASE DE TI OTIMIZADA 

A migração de infraestruturas de TI tradicionais (que normalmente incluem UNIX, arquiteturas 

baseadas em RISC e aplicativos proprietários caros) para soluções open source e de hardware 

padronizado agrega valor aos negócios em várias áreas.

O foco da otimização da TI é melhorar as infraestruturas existentes. Isso pode incluir a migração 

para uma arquitetura definida por software ou para um datacenter altamente virtualizado. 

Idealmente, a otimização da TI deve ser realizada em etapas incrementais. O objetivo é agregar 

mais valor e aumentar a eficiência a partir da infraestrutura atual, de maneira equilibrada e 

seletiva. Com a migração independente do UNIX para o Linux, você tem uma redução de custos 

substancial e aproveita os benefícios de um sistema aberto e flexível que executa componentes 

modernos, incluindo um sistema operacional moderno e avançado: o Red Hat Enterprise Linux. 

A adoção de um ambiente operacional padrão, incluindo as capacidades de gerenciamento de 

sistemas do Red Hat Satellite, estabelece um ambiente altamente eficiente, reduz os custos e 

aproveita arquiteturas de hardware modernas e econômicas, incluindo arquitetura baseada no 

processador Intel Xeon. Para obter o máximo de uso e benefícios da plataforma de hardware, o 

Red Hat Virtualization oferece suporte para várias instâncias do sistema operacional, usando 

recursos de computação e armazenamento com mais eficiência. Além disso, o Red Hat Storage 

ajuda a gerenciar grandes volumes de dados estruturados e semiestruturados on-premise ou na 

cloud com segurança.

As organizações podem aproveitar uma infraestrutura de TI otimizada ao acelerar a entrega 

de novos serviços, fornecer portais de autosserviço para uma experiência do cliente 

aprimorada, reduzir os requisitos de manutenção e administração, economizar nos custos com 

armazenamento, proporcionar escalabilidade para atender às demandas com mais facilidade e 

economizar despesas com hardware e software. 

DÊ O PRIMEIRO PASSO COM A OTIMIZAÇÃO DA TI

O roadmap para obter benefícios com uma infraestrutura de TI otimizada será diferente para 

cada organização. As equipes, os responsáveis pela tomada de decisões de TI e os CIOs precisam 

analisar em que posição a organização está atualmente e determinar quais tecnologias podem 

agregar mais valor aos negócios, gerando o mínimo de interrupções nas operações. Em vários 

setores da indústria, incluindo os de telecomunicações, de saúde e de serviços financeiros, 

o  Red Hat Enterprise Linux se tornou uma base de TI bem estabelecida, confiável e segura. A 

arquitetura da Intel oferece a plataforma ideal para muitas implantações das soluções Red Hat. 

Além disso, o Intel Open Network Platform serve como uma arquitetura de referência para a 

incorporação de componentes SDN e NFV na infraestrutura de TI, conforme as organizações se 

preparam para implantar aplicativos nativos da cloud. 

Trabalhe com a Red Hat Consulting para avaliar sua eficiência de TI e descobrir como melhorar 

os recursos operacionais. Após analisar sua metodologia de desenvolvimento, ambiente 

e ciclo de vida, oferecemos recomendações que ajudam a determinar o melhor caminho 

para a modernização da TI, incluindo as opções de plataforma, sistemas operacionais e de 

gerenciamento em um ambiente padronizado.  

Saiba mais: https://www.redhat.com/pt-br/technologies/it-infrastructure. 
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial 
no fornecimento de soluções 

de software open source, 
utilizando uma abordagem de 
parceria com as comunidades 

para oferecer tecnologias 
confiáveis e de alto 

desempenho de cloud, Linux, 
middleware, armazenamento 

e virtualização. A Red Hat 
conta com premiados serviços 

de suporte, treinamento e 
consultoria. Como um hub 
de conectividade em uma 
rede global de empresas, 
parceiros e comunidades 

open source, a Red Hat ajuda 
a criar tecnologias relevantes 
e inovadoras que permitem a 

ampliação recursos disponíveis 
e preparam os clientes para o 

futuro da TI.
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