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À medida que os negócios evoluem e se expandem para atender às demandas do mercado, 

equipes de infraestrutura são pressionadas a desenvolver e gerenciar uma infraestrutura 

robusta e eficiente capaz de atender às necessidades atuais e futuras. Ambientes caracterizados 

com desvios de configuração, implantações manuais passíveis de erro, sistemas frágeis e um alto 

custo total de propriedade (TCO) são uma realidade que poucas empresas conseguem manter.

A Red Hat® Consulting ajuda as organizações a criar uma infraestrutura padronizada, previsível, 

automatizada e reproduzível com o Red Hat Enterprise Linux®. Os consultores da Red Hat 

orientam os clientes a como otimizar a infraestrutura usando uma estrutura de entrega de 

solução (SDF) comprovada, que inclui práticas recomendadas e mentoria. Assim, as empresas 

podem introduzir e manter padrões, processos e governança de maneira estratégica, enquanto 

preparam um ambiente que possa atender às demandas da TI. 

ABORDAGEM HOLÍSTICA PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM AMBIENTE 
OPERACIONAL PADRÃO

Uma solução integrada ajuda a unificar, padronizar e automatizar a infraestrutura, permitindo a 

criação de operações leves capazes de acelerar o time to market e reduzir custos.

A Red Hat Consulting ajuda as organizações a criar uma estrutura de TI pronta para evoluir 

naturalmente por meio da: 

• PADRONIZAÇÃO: ao usar arquiteturas de componentes, documentação em tempo real e 

um conjunto de ferramentas comuns, as organizações reduzem configurações dispersas e 

aceleram mudanças críticas. 

• AUTOMAÇÃO: processos comprovados e reproduzíveis permitem respostas e ações mais 

rápidas e destacam a importância de uma abordagem unificada para gerar mudanças 

completas. 

• ITERAÇÃO: as melhorias contínuas permitem que as empresas adaptem os modelos atuais às 

mudanças do cenário corporativo. Com a Red Hat Consulting, as empresas estabelecem uma 

base pronta para evoluir e superar esses desafios. 

A Red Hat Consulting trabalha em parceria com as empresas durante essa fase de transição 

oferecendo uma abordagem baseada em mentoria que leva em consideração as pessoas, os 

processos e as tecnologias envolvidas. Ao usar a estrutura de entrega de solução (SDF), os 

especialistas da Red Hat ajudam os clientes a agregar valor aos negócios de forma rápida, 

iterativa e estratégica, além de criar recursos de capacitação para toda a empresa. 

BENEFÍCIOS

• Redução do custo total 

de propriedade e rápido 

time to market com um 

ambiente operacional 

padrão adaptável no Red Hat 

Enterprise Linux. 

• Criação de uma estrutura 

que permite a evolução da 

TI por meio da padronização, 

automação e iteração.

• Desenvolvimento de um 

ambiente prescritivo e 

pronto para produção com o 

Red Hat Satellite.

OTIMIZE A TI COM UM AMBIENTE OPERACIONAL 
PADRÃO E ADAPTÁVEL 
DATASHEET
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A Red Hat Consulting oferece um conjunto de ofertas e interações personalizadas em toda 

a estrutura de entrega de solução para ajudar as organizações a otimizar o uso do Red Hat 

Enterprise Linux.

OTIMIZE A TI COM UM AMBIENTE OPERACIONAL PADRÃO 

OFERTAS DE 
SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DURAÇÃO CARGO

DESCOBERTA:  

sessão de descoberta

Discuta metas, abordagens de 

solução e as próximas etapas para: 

• Identificar desafios e problemas 

potenciais, além de abordagens 

viáveis, tecnologias, participantes 

necessários e resultados desejados. 

• Descreva o estado atual, o estado 

de destino e as oportunidades de 

mudanças.

1 a 2 dias Arquiteto sênior 

e suporte

DESIGN: 

workshop de 

arquitetura

Desenvolva um plano inteligente que 

ofereça:

• Análise da arquitetura atual e das 

práticas organizacionais para a 

migração.

• Estratégia envolvendo equipes, 

processos e tecnologias para 

definir a abordagem de entrega de 

uma estrutura de gerenciamento 

otimizada e adaptável. 

• Definição de arquitetura que aborda 

o ambiente de destino.

2 a 4 

semanas

Arquiteto sênior 

e serviços ou 

gerenciamento 

de projetos 

para definir e 

abordar planos 

detalhados

ou 

workshop de 

arquitetura de 

operações da 

TI workshop de 

arquitetura de 

infraestrutura

Figura 1. Estrutura de entrega de soluções da Red Hat Consulting.

DESCOBERTA DESIGN IMPLANTAÇÃO

SVC0008-1

CAPACITAÇÃO

ITERAÇÃO
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OFERTAS DE 
SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DURAÇÃO CARGO

DESIGN:  

Início inteligente 

(Smart Start)

Os especialistas da Red Hat ajudam 

os clientes a: 

• Desenvolver um ambiente 

prescritivo e pronto para produção 

com o Red Hat Satellite.

• Aprender os conceitos básicos 

sobre design, desenvolvimento 

e implantação do ambiente 

operacional padrão (SOE).

Varia de 

acordo com o 

escopo

IMPLANTAÇÃO: 

Ambiente operacional 

padrão adaptável

Os especialistas da Red Hat ajudam 

os clientes a: 

• Instalar e configurar as ferramentas 

adequadas no ambiente do cliente 

de acordo com as exigências, 

incluindo o Satellite e as 

ferramentas do pipeline do sistema 

de integração contínua (CI).

• Definir um catálogo de ambientes 

operacionais padrão adequados.

• Estabelecer processos e 

abordagens para um pipeline de 

integração contínua desenvolver, 

testar e iterar ambientes 

operacionais padrão. 

• Definir e implementar práticas 

para a utilização de ambientes 

operacionais padrão já testados na 

produção. 

Varia de 

acordo com o 

escopo

ITERAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO

Durante o relacionamento com os 

clientes, os consultores da Red Hat 

trabalham em parceria para: 

• Aumentar o catálogo do ambiente 

operacional padrão e realizar testes 

para abranger novos casos de uso.

• Estabelecer e aumentar a 

conformidade, segurança e recursos 

de gerenciamento de ciclo de vida, 

incluindo a integração com sistemas 

externos.

• Suporte para o desenvolvimento de 

habilidades e treinamento.

Varia de 

acordo com o 

escopo
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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.

Saiba mais em http://www.redhat.com/pt-br.

ADMINISTRAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

SERVIDORES NA CLOUD

SERVIDORES VIRTUAIS

SERVIDORES FÍSICOS

TREINAMENTO, CONSULTORIA E SUPORTE

INFRAESTRUTURA DE REDE 
E ARMAZENAMENTO

AMÉRICA LATINA   
+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com  

BRASIL 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com

O DIFERENCIAL DA RED HAT CONSULTING

Com insights exclusivos sobre recursos futuros e roadmaps de soluções, nossos consultores são 

os mais capacitados para alinhar equipes, simplificar processos e fazer os sistemas e aplicativos 

corporativos trabalharem em conjunto usando tecnologias open source e proprietárias. As 

equipes da Red Hat Consulting oferecem: 

• Comunicação direta com a fonte: as equipes da Red Hat Consulting trabalham diretamente 

com os departamentos de engenharia e suporte, capacitando-os para oferecer as soluções de 

TI mais avançadas aos nossos clientes. Muitos de nossos consultores são colaboradores ativos 

dos projetos upstream, a partir dos quais as ofertas da Red Hat transformam-se em soluções 

corporativas. 

• Amplo conhecimento tecnológico: os consultores fornecem orientações baseadas em um 

entendimento holístico da criação de sistemas corporativos, e não somente focam nos 

produtos e soluções Red Hat.

• Abordagem baseada em mentoria: a Red Hat acredita que o conhecimento deve ser aberto e 

compartilhado, assim como o código-fonte das nossas soluções. Os consultores oferecem aos 

clientes as informações e habilidades para uma migração eficiente e segura para as soluções 

da Red Hat.
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