
A transformação digital 
do jeito open source
Como usar os princípios open source para unir 
equipes, tecnologias e processos
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O mundo mudou. Serviços e dispositivos 
digitais conectam o mundo e oferecem aos 
clientes uma gama de opções jamais vista. 
A disrupção está presente em todos os 
setores, e as empresas precisam se adaptar 
para atender às demandas dos clientes e 
vencer a concorrência. O estudo da IDC 
FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 
Predictions mostra que “85% das empresas 
acreditam que a combinação certa de 
tecnologia, processos e cultura é essencial 
para o sucesso da transformação digital de 
uma organização”.1  

Líderes de negócios compreendem que 
a transformação digital é importante 
para dar continuidade ao sucesso. No 
entanto, eles sabem que tecnologia legada, 
processos desatualizados e iniciativas de 
TI desconectadas podem atrapalhar ou até 
mesmo interromper a transformação, antes 
mesmo dela gerar benefícios significativos 
aos negócios. Há um grande potencial 
em melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos com o uso de software, mas 
as empresas precisam agir rápido para 
acompanhar o ritmo da inovação.

O sucesso ou o fracasso dependerá 
da abordagem adotada por líderes 
organizacionais para alcançar a 
transformação digital. Criar a base 
sólida para a transformação contínua é o 
segredo do sucesso. Ao adotar culturas 
de colaboração, processos transparentes 
e ferramentas open source comprovadas 
pelo setor, você garante a agilidade e 
a segurança necessárias para oferecer 
suporte à transformação hoje e no futuro.

A transformação começa quando as organizações adotam 
uma abordagem aberta em três áreas importantes: cultura, 
processos e tecnologia.

Transformação digital

A cultura aberta 
aprimora a colaboração 
e a comunicação entre 

as equipes, garantindo a 
expansão das funções e 
a alteração dos cenários 

tecnológicos. 

Os processos abertos 
melhoram a qualidade 

e o time to market 
ao eliminar divisões 
e gerar eficiência em 

todos os aspectos dos 
negócios.

A tecnologia aberta 
fornece ferramentas 
modernas e seguras 
para que as equipes 
possam inovar mais 

rapidamente e manter o 
fluxo dos negócios.

Figura 1. Transformação digital: a interseção dos princípios open source

1 IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions. IDC: The Premier Global Market Intelligence Company, outubro de 2017,  
www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43171317

Um assunto que costumo ouvir bastante 
nas conversas com os clientes é que há 
disrupção em todos os setores. Muitas pessoas 
chamam isso de “transformação digital”. Mas 
precisamos lembrar que a transformação não 
envolve apenas tecnologia. Ela também inclui 
pessoas e valores.
JIM WHITEHURST 
PRESIDENTE E CEO, RED HAT

“

Capítulo 1
Desafio:  
transformação digital

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43171317
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Não podemos mais classificar as funções 
de negócios em simples categorias 
como “tecnológica” e “não tecnológica”. 
A disrupção digital afeta tudo, por isso 
todos precisam fazer parte do processo 
de transformação para alcançar o 
sucesso e dar continuidade aos negócios. 
Responder às mudanças tecnológicas 
significa repensar a forma de trabalhar.

A ORGANIZAÇÃO ABERTA
Na Red Hat, acreditamos que os princípios 
que motivam as comunidades de 
software open source são fundamentais 
para a transformação organizacional e 
cultural, seja qual for o setor. Ao adotar 
princípios abertos em nível corporativo, 
você transforma a disrupção em 
oportunidades.

As organizações abertas são mais ágeis, 
responsáveis, engajadas e preparadas 
para enfrentar desafios futuros. As 
práticas open source são baseadas 
em princípios fundamentais como 
transparência, inclusão, adaptabilidade, 
colaboração e comunidade. Elas fornecem 
o tipo de inovação necessário para o seu 
sucesso, não importa quão rapidamente 
o mundo se transforme. As organizações 
abertas incentivam a resolução criativa 
de problemas, o compartilhamento de 
informações, o desenvolvimento rápido e 
o alinhamento centralizado ao propósito e 
à missão da empresa.

A mudança na cultura aprimora a interação entre as equipes e 
garante o sucesso contínuo, durante e após a transformação 
digital. Mas isso não acontece da noite para o dia. Repensar os 
valores fundamentais que impulsionam a sua organização requer 
a adoção de novos comportamentos e modelos.

Transparência
Profissionais individuais e equipes compartilham 
planos, soluções e processos com frequência a 
vários stakeholders. Responsáveis por decisões 
compartilham dados e recursos.

Adaptabilidade
As informações fluem livremente, e os profissionais 
tomam decisões em tempo real de acordo com as 
mudanças nas condições. A experimentação e o 
aprendizado são incentivados.

Comunidade como foco
Com um conjunto de valores comuns e um 
propósito claramente definido, é possível eliminar 
as barreiras e capacitar integrantes da equipe a 
fazer contribuições significativas.

Inclusão
Ao estabelecer canais, é possível fornecer e receber 
feedback e tomar decisões de forma coletiva e 
colaborativa. Além disso, a liderança pode solicitar 
perspectivas diversas.

Colaboração
Equipes multifuncionais compartilham trabalhos, 
iniciam projetos e se comunicam com eficiência.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Cultura aberta:  
prepare-se para a inovação

Capítulo 2
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As organizações abertas cultivam profissionais inovadores, ágeis, engajados e responsáveis. Ou seja, pessoas 
preparadas para ajudar a sua empresa a se adaptar às ondas de disrupções futuras.

ALCANCE O SUCESSO COM A CULTURA DEVOPS
A cultura DevOps reconhece que desenvolvimento, operações, plataformas, linhas de negócios, gerenciamento 
e suporte fazem parte de um único time. Isso possibilita práticas de automação e comunicação multifuncional 
necessárias para aumentar o valor e a capacidade de resposta dos negócios. Tudo por meio da entrega rápida de 
serviços e software de alta qualidade. 

PREPARE-SE PARA A INOVAÇÃO
Os valores que garantiram o sucesso da sua empresa no último ano, década ou século não serão os mesmos 
a garantir o sucesso hoje e no futuro. Com a adoção de uma cultura aberta, você cultiva uma atitude de 
experimentação e incentiva a colaboração entre departamentos que provavelmente não estariam dispostos a 
colaborar. Ao contar com pequenas equipes capazes e motivadas a atender as ideias e necessidades dos clientes, 
sua organização estará mais bem preparada para adotar a inovação. 

Em seu livro Organize for Innovation, o presidente e CEO da Red Hat, Jim Whitehurst, reflete sobre as forças 
econômicas, sociais e tecnológicas que afetam nossa maneira de trabalhar. Ele explica como líderes de todos os 
setores podem repensar a utilização de dados, as abordagens organizacionais para lidar com falhas, estruturas 
de equipes e objetivos, para se tornarem mais inovadores.

PREPARE-SE PARA A INOVAÇÃO

ASSISTA À APRESENTAÇÃO

Jim Whitehurst, CEO da Red Hat,  
fala na MWC18

PRONTO PARA ADOTAR UMA CULTURA 
ABERTA?

LEIA O E-BOOK

Dicas práticas para criar uma 
organização aberta

O alinhamento entre valor e ação mostra se você está cultivando uma 
cultura organizacional capaz de resistir às constantes disrupções no 
nosso cenário atual.  

JIM WHITEHURST,  
PRESIDENTE E CEO, RED HAT

“

https://www.youtube.com/watch?v=HHTsKdTMiaU
https://go.redhat.com/organize-for-innovation-20180801
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E se o segredo para a transformação 
estivesse presente esse tempo todo? 
Equipes de criação, desenvolvimento 
de aplicações e infraestrutura precisam 
trabalhar em colaboração. No entanto, 
essas equipes acreditam ter objetivos 
diferentes e não se consideram parte do 
mesmo time. 

É HORA DE UNIR AS EQUIPES DE TI.
No modelo de negócios abertos, a 
colaboração é essencial. As práticas de 
desenvolvimento tradicionais baseadas 
em estruturas de equipe monolíticas 
e segmentadas não proporcionam a 
agilidade necessária para alcançar a 
transformação. As práticas modernas e 
abertas estabelecem objetivos comuns e 
capacitam as equipes a avançarem juntas. 

Com equipes de TI unificadas e 
concentradas em um único propósito, 
é possível:
• Criar protótipos com rapidez, levando 

em consideração técnicas de design 
thinking e utilizando bibliotecas open 
source comprovadas.

• Usar a automação para alcançar 
implantação e integração contínuas 
(CD/CI).

• Capacitar profissionais para se 
tornarem mais produtivos e engajados.

O PODER DE UM RÁPIDO FEEDBACK
No passado, as equipes levavam pelo 
menos um ano para planejar e entregar 
uma solução. O teste somente era 
possível após a entrega do produto. 
Se o produto resultante não fosse 
bem-sucedido no mercado, a equipe 
precisava começar outro novo ciclo de 
planejamento e entrega.

Em equipes abertas e colaborativas, 
tudo acontece de maneira diferente. As 
soluções são desenvolvidas de forma 
iterativa, agregando valor aos negócios 
em semanas em vez de anos. A empresa 
consegue ter uma visão imediata se há 
falhas ou se a solução foi bem-sucedida, 
permitindo à equipe responder e se 
adaptar rapidamente sem precisar 
começar do zero.

Na Red Hat, desenvolvemos e reforçamos 
a agilidade dos negócios por meio de 
práticas como:
• Event storming para alinhar o software 

às necessidades dos negócios.
• Divisão de valores para priorizar 

rapidamente o trabalho.
• Teste de usabilidade para coletar 

feedback.
•   Retrospectivas para incentivar a 

comunicação nas equipes.

DESCUBRA MAIS PRÁTICAS
Saiba mais em Open Practice Library, um projeto da comunidade, organizado pela Red Hat.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Processo aberto:  
repense a forma de trabalhar

Capítulo 3

https://openpracticelibrary.com/practice/retrospectives/
https://openpracticelibrary.com/
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VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO
Na Red Hat, criamos nossa identidade com base em práticas e ideias compartilhadas. Especialistas do Red Hat 
Open Innovation Labs ajudam você a aprimorar processos e tornar sua empresa mais ágil e inovadora com uso 
de ferramentas, tecnologias e ideais que definem e oferecem suporte à abordagem DevOps. 

Com o Open Innovation Labs, você proporciona à sua equipe o que há de melhor em open source: ferramentas, 
métodos e cultura para transformar o departamento de TI e toda a empresa. Você trabalhará ao lado de 
especialistas em uma residência imersiva para desenvolver um plano de transformação digital customizado, 
de acordo com características únicas da sua organização. Com a combinação certa de ferramentas, cultura e 
processos que são ideais para o seu ambiente, você acelera o próximo projeto de desenvolvimento de aplicações 
e transforma DevOps em uma realidade contínua.

OBJETIVO
O Heritage Bank queria conquistar novos clientes e revigorar a 
cultura corporativa ao oferecer a inovação por meio da entrega 
rápida de novos serviços digitais ao mercado. 

ESTRATÉGIA
O Heritage Bank participou de uma residência imersiva de seis 
semanas com a Red Hat com o objetivo de desenvolver soluções 
personalizadas para o banco e, simultaneamente, transformar a 
cultura dentro da equipe de TI e de toda a empresa. 

RESULTADOS
O desenvolvimento de novos serviços se tornou mais eficiente 
e ágil, e a cultura corporativa está melhor qualificada para 
promover a inovação.

Fale com um especialista sobre o Red Hat Open Innovation Labs. 
Preencha o formulário de contato para obter mais informações 
sobre nossas discovery sessions gratuitas com duração de meio 
período. Vamos transformar juntos!

OFERTA EM DESTAQUE:
Saiba mais sobre o  
Red Hat Open Innovation Labs

LEIA O E-BOOK

CASO DE SUCESSO: 

Residência do 
Red Hat Open 
Innovation Labs 
inspira uma cultura 
de inovação no 
Heritage Bank

Precisávamos de uma 
grande mudança na direção, 
principalmente para a 
equipe de TI. Contar com 
profissionais altamente 
qualificados e experientes da 
Red Hat foi a melhor maneira 
de alcançar nosso objetivo.

WAYNE MARCHANT  
CIO, HERITAGE BANK

“

https://go.redhat.com/consulting-discovery-session
https://www.redhat.com/cms/managed-files/co-open-innovation-labs-catalyze-innovation-ebook-f8848-201708-en.pdf
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O FUTURO É CONSTRUÍDO COM 
TECNOLOGIAS OPEN SOURCE
O software open source começa a partir 
de uma curiosidade e o desejo de resolver 
um problema comum. As habilidades 
e ideias de um grupo com talentos 
diversificados combinados aos esforços 
open source baseados na comunidade 
produzem soluções de alta qualidade 
que vão além da geração de lucros. O 
software open source é baseado no 
compartilhamento de ideia e na paixão 
pela tecnologia, transferindo o poder 
de decisão e escolha das mãos dos 
fornecedores de TI para os usuários. 

A EVOLUÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO
Tradicionalmente, a TI era limitada ao 
datacenter, onde as equipes criavam 
aplicações monolíticas por meio 
de processos em cascata que eram 
longos e demorados. Com a adoção de 
tecnologias de cloud e em camadas, 
o desenvolvimento de aplicações se 
tornou mais ágil, e os serviços, software 
e bibliotecas open source se tornaram 
fundamentais para as comunidade. 

O PRESENTE E O FUTURO DA 
TECNOLOGIA ABERTA
A tecnologia atual é baseada em 
arquiteturas híbridas que dependem da 
entrega contínua de microsserviços para 
acompanhar as demandas dos clientes em 
constante transformação. Nesse ambiente 
acelerado, a habilidade de alinhar a TI às 
estratégias de negócios requer soluções 
tecnológicas que consigam acompanhar o 
mesmo ritmo. 

As soluções open source são baseadas nas melhores ideias, 
que surgem em um ecossistema saudável da comunidade 
de desenvolvedores. A Red Hat usa os melhores conceitos e 
padrões open para fornecer soluções estáveis e seguras para o 
uso empresarial. Por exemplo, o Red Hat® OpenShift® é nossa 
plataforma baseada na tecnologia de Kubernetes, fornecendo 
um ambiente de desenvolvimento em containers como serviço 
totalmente suportado. Com o Red Hat OpenShift, é possível criar, 
implantar e gerenciar aplicações baseadas em containers com 
consistência em infraestruturas de cloud e on-premise. Tudo isso 
baseado no Kubernetes corporativo que oferece conformidade, 
suporte e gerenciamento especializado. 

CATALISADORA DE MUDANÇAS
As soluções da Red Hat ajuda você a unir a TI e os negócios 
com o uso de uma tecnologia que conecta equipes por meio 
de automação, infraestrutura de cloud híbrida, containers, 
ferramentas de desenvolvimento de aplicações e muito mais. 
A tecnologia aberta possibilita maximizar o uso das soluções 
existentes enquanto transforma os negócios para oferecer 
suporte as novas iniciativas que aumentarão a vantagem 
competitiva da sua empresa.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Tecnologia aberta:  
catalisadora de mudanças

Capítulo 4
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CONTE COM A RED HAT PARA TRANSFORMAR SUA EMPRESA:

Otimize a TI para maximizar o potencial 
dos recursos existentes e adotar 
tecnologia, cultura e processos abertos. 
Aprimore a utilização da TI atual e 
prepare para o crescimento futuro.

Automatize os processos e reduza  
o trabalho manual. Libere a equipe de 
TI para que ela possa se concentrar nos 
novos objetivos dos negócios.

Integre com facilidade usando 
técnicas e ferramentas comprovadas. 
Adote novas tecnologias para fornecer 
recursos e serviços aprimorados aos 
clientes.

Aumente a agilidade da cloud híbrida com 
arquiteturas que escalam de acordo com 
o crescimento da sua empresa. Acelere a 
entrega de novos recursos que ultrapassam as 
limitações do software e hardware on-premise.

Desenvolva uma abordagem nativa em 
cloud para entregar soluções de forma 
iterativa aos negócios e aos clientes.
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Certamente, ao longo dos anos, você fez investimentos pesados em infraestrutura, aplicações, processos 
e políticas. Há uma grande pressão para adotar novas tecnologias. Portanto, é importante saber equilibrar 
os recursos e investimentos existentes com a adoção de novas tecnologias e abordagens. Processos de 
padronização e otimização liberam recursos para a inovação e proporcionam flexibilidade para alocar cargas de 
trabalho conforme necessário. Ao otimizar a TI, você garante inovação e insights à empresa, além de oferecer 
suporte e modernização aos sistemas que administram e protegem os negócios atuais.

INTERMOUNTAIN HEALTHCARE OFERECE SUPORTE À MISSÃO DA EMPRESA COM SOLUÇÕES ÁGEIS
O extenso ambiente de TI proprietária da Intermountain Healthcare gerava processos de mudança complexos e 
longos ciclos de provisionamento que prejudicavam o trabalho de desenvolvimento. A empresa queria encontrar 
uma solução ágil e flexível para simplificar a entrega e reduzir os custos. Usando o Red Hat CloudForms® e o 
Red Hat Ansible® Automation, a Intermountain Healthcare reduziu o tempo de implantação da TI de semanas 
para horas, além de diminuir o provisionamento de máquinas virtuais de três dias para apenas 20 minutos. 

LEIA O CASO DE SUCESSO 

CASO DE SUCESSO:

Otimize a TI existente

https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/intermountain-healthcare
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Uma infraestrutura de cloud híbrida ajuda você a atender as demandas do crescimento acelerado. Ela 
fornece acesso a um conjunto integrado de software open source que combina a infraestrutura de cloud com 
escala massiva e plataforma de desenvolvimento de aplicações baseada em containers a uma estrutura de 
gerenciamento unificada que possibilita a implantação de cargas de trabalho em qualquer ambiente de cloud.

CATHAY PACIFIC APRIMORA A EXPERIÊNCIA DOS CLIENTES 
A Cathay Pacific é uma companhia aérea global que transporta passageiros e cargas a 200 destinos em 
52 países e territórios. Para a empresa, os recursos digitais são críticos para a estratégia de crescimento dos 
negócios. Com o objetivo de oferecer aos clientes uma experiência responsiva e adaptável enquanto mantém o 
funcionamento dos negócios, a empresa migrou as soluções legadas para uma arquitetura de cloud híbrida. Ela 
usou o Red Hat OpenStack® Platform e o Red Hat OpenShift Container Platform para aumentar em dez vezes a 
capacidade de desenvolvimento de aplicações. Além disso, a solução possibilitou escalar recursos de computação 
horizontal e verticalmente de acordo com a demanda. 

ASSISTA À APRESENTAÇÃO LEIA O E-BOOK SOBRE ESTRATÉGIA DE CLOUD

CASO DE SUCESSO:

Aumente a 
agilidade da cloud 
híbrida

https://www.youtube.com/watch?v=WDr9TSyK9DA&feature=youtu.be&t=55m8s
https://www.redhat.com/pt-br/engage/hybrid-cloud-strategies-20180410
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Para manter a competitividade, as organizações 
precisam entregar serviços com mais rapidez e 
eficiência. Para isso, são necessárias rápidas mudanças 
na infraestrutura, adoção de tecnologias de cloud, 
ambientes de desenvolvimento aprimorados e novos 
processos que prevejam as necessidades dos clientes 
e disrupções futuras. Ter uma solução automatizada de 
gerenciamento de TI libera a equipe de operações para 
que ela possa acompanhar as demandas das linhas de 
negócios, equipes de desenvolvimento e clientes. 

EXÉRCITO BRITÂNICO ACELERA A ENTREGA 
DE SERVIÇOS E APRIMORA A EXPERIÊNCIA 
DO USUÁRIO
O Exército Britânico usou tecnologias abertas de 
automação para reduzir o tempo de entrega em 75% 
e de upgrade em 90%, além de acelerar a implantação 
de patches importantes de dias para três horas. 

LEIA O CASO DE SUCESSO 

CASO DE SUCESSO:

Automatize 
processos

OFERTA EM DESTAQUE:
E-book: A empresa automatizada

LEIA O E-BOOK

Quer saber mais sobre como tornar a 
automação um elemento estratégico 
essencial para o seu processo de 
modernização e transformação digital? 
Faça download do nosso guia e descubra 
como é fácil começar. 

https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/british-army
https://www.redhat.com/pt-br/engage/automated-enterprise-ebook-20171115
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Aplicações nativas em cloud usam tecnologias 
inovadoras, como containers e microsserviços, para 
otimizar a manutenção e possibilitar a portabilidade 
em ambientes complexos de cloud híbrida. 

BBVA CRIA UMA PLATAFORMA DE CLOUD 
TOTALMENTE AUTOMATIZADA PARA OFERECER 
SUPORTE APRIMORADO AOS CLIENTES
Após criar uma aplicação bancária móvel bem-
sucedida, o BBVA, um grupo global de serviços 
financeiros, precisava fazer o upgrade dos sistemas 
de back-end para atender às demandas cada vez 
maiores dos clientes. O grupo usou as soluções open 
source da Red Hat para criar uma plataforma de 
cloud global totalmente automatizada, com recursos 
de autosserviço e orientada por dados. Com ela, é 
possível implantar funcionalidades em todo um país 
em apenas algumas horas.

LEIA O CASO DE SUCESSO 

CASO DE SUCESSO:

Desenvolva usando 
uma abordagem 
nativa em cloud

OFERTA EM DESTAQUE:
E-book: Seis fases da  
transformação digital

Saiba como transformar a TI de um centro 
de custos complexo em um parceiro de 
negócios estratégico. Veja o e-book de 
Burr Sutter, diretor de experiência do 
desenvolvedor da Red Hat.

LEIA O E-BOOK

https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/bbva
https://www.redhat.com/pt-br/engage/teaching-an-elephant-to-dance-20180321
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Transformar não significa substituir tudo. Ao integrar 
novas tecnologias à soluções existentes, você 
simplifica a integração de dispositivos, dados, APIs, 
serviços e aplicações de software diferentes e muitas 
vezes distribuídos para maximizar a reutilização. Os 
projetos de integração costumam incluir: um software 
para conectar sistemas, uma camada de mensageria 
e uma plataforma de gerenciamento de APIs. 

DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÃO DA ARGENTINA 
UNIFICA DADOS DE SEGURANÇA NACIONAL 
COM A RED HAT 
Com a Red Hat, o departamento de migração da 
Argentina criou uma plataforma de análise de 
migração em cloud privada baseada em software 
open source para verificar possíveis ameaças com 
mais eficiência, além de trabalhar com organizações 
nacionais e internacionais de segurança. Agora, o 
departamento produz relatórios 50% a 65% mais 
rápido.

LEIA O CASO DE SUCESSO 

LEIA O CASO DE SUCESSO 

Com a Red Hat, a UPS otimiza o 
rastreamento e a entrega de encomendas

CASO DE SUCESSO:

Integre com 
facilidade

Em vez de oferecer uma solução 
em 18 meses, podemos começar a 
recuperar o valor para os negócios 
dentro de semanas ou poucos 
meses.

CARLA MAIER
GERENTE SÊNIOR, TECNOLOGIA E 
PLATAFORMAS DE CLOUD, UPS

“

https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/dnm
https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/ups
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Open source é baseado na ideia de que, juntos, podemos conquistar muito mais. Quando equipes multifuncionais 
compartilham ideias livremente, a produtividade aumenta, os riscos são reduzidos, e a inovação acontece mais 
rapidamente. Quando os princípios de open source são aplicados a todos os aspectos da sua empresa, tudo 
e todos trabalham juntos em prol do mesmo objetivo e alcançam muito mais. Você elimina as atividades que 
desperdiçam tempo e talento, além de conseguir prever e reagir rapidamente à novas disrupções tecnológicas.

O OPEN SOURCE ESTÁ NO NOSSO DNA
A Red Hat trabalha com open source há mais de 25 anos. Sabemos que as ferramentas open source funcionam 
melhor quando combinadas à cultura e aos processos abertos. Ao trabalhar com a Red Hat, você cria uma 
parceria com quem entende das práticas, princípios e tecnologias open source. A Red Hat ajuda você a unificar 
equipes e metodologias abertas para oferecer serviços ágeis e flexíveis, proteger os recursos da empresa e se 
preparar para as mudanças futuras. Dessa forma, os seus negócios avançam em ritmo acelerado.

Solicite uma discovery session com a Red Hat, e descubra como 
começar o processo de transformação para alcançar um modelo 
open para seus negócios.   

AGENDE UMA SESSÃO

Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, o logotipo Shadowman e JBoss são marcas registradas da 
Red Hat, Inc., nos EUA e em outros países. Linux® é uma marca registrada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e em outros países.

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 5

Colaborar para transformar
Capítulo 5

https://go.redhat.com/consulting-discovery-session
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