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ADAPTE-SE ÀS CONSTANTES DISRUPÇÕES 

Disrupção não é apenas uma palavra da moda; é uma realidade para a maioria das organizações. 

Nos departamentos de TI de hoje, os tomadores de decisões enfrentam uma lista crescente de 

considerações possivelmente disruptivas. Novos concorrentes surgem todos os dias, as tecnologias 

que eram revolucionárias se tornam obsoletas, novas fusões e aquisições são realizadas e, portanto, 

a retenção de recursos se torna cada vez mais difícil.

Para manter a vantagem competitiva e atender a seus clientes com serviços de qualidade, as 

organizações geralmente acumulam diferentes sistemas, seja criando esses sistemas internamente 

ou através de aquisições. Entretanto, manter e gerenciar esses sistemas tem um custo alto, além de 

criar ineficiências. O gerenciamento de informações, que deveria ajudar a gerenciar as disrupções, 

torna-se, na verdade, um fardo para a organização. Atualmente, é essencial que as organizações 

desenvolvam uma estratégia que considere as possíveis disrupções, limitando os impactos sobre 

dados de valor.

O Red Hat® JBoss® Fuse é um ESB (enterprise service bus) open source que reduz a complexidade 

de conexão entre diferentes aplicativos, serviços e dispositivos gerando soluções abrangentes e 

eficientes. O JBoss Fuse inclui o popular e versátil projeto Apache Camel, uma implementação 

dos padrões de integração corporativa (EIPs) mais utilizados. Com EIPs e mais de 150 conectores 

prontos para uso, o JBoss Fuse oferece suporte à integração por toda a extensão empresarial — 

incluindo aplicativos e serviços locais, em dispositivos mobile ou na cloud.

Além disso, o JBoss Fuse é complementado pelo Red Hat JBoss Developer Studio, criado para 

simplificar o desenvolvimento de soluções de integração, e o Red Hat JBoss Operations Network, 

para o monitoramento das soluções implantadas. O Red Hat JBoss Fuse para xPaaS estende os 

recursos de integração na cloud (serviços Red Hat JBoss xPaaS para OpenShift) e permite que 

soluções integradas sejam perfeitamente projetadas, desenvolvidas, implantadas e gerenciadas  

na cloud.

O Red Hat Consulting ajuda 

sua empresa a adotar as 

tecnologias de integração de 

maneira segura e eficiente, 

permitindo a você:

• Gerenciar disrupções e 

melhorar a eficiência por 

meio das tecnologias de 

integração

• Adotar novas iniciativas de 

negócios e aprimorar as 

sinergias entre diferentes 

portfólios de aplicativos 

para acompanhar o ritmo 

dos mercados em constante 

mudança

• Adaptar novas tecnologias 

que simplificam a entrega e o 

gerenciamento de recursos

• Automatizar as plataformas 

de entrega e o loop 

de feedback de dados 

corporativos

• Criar uma base para as 

rápidas mudanças

• Desenvolver habilidades e 

conhecimentos internos
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UMA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA PARA MUDANÇAS ACELERADAS

Com o uso de padrões e especificações abertas, a tecnologia de integração atual permite que 

as organizações gerenciem as disrupções ao conectar os dispendiosos sistemas legados e 

proprietários. Uma tecnologia de integração eficaz permite que uma organização:

• Adote novas iniciativas. Mantenha-se atualizada com as mudanças do mercado enquanto 

reduz o custo dos condutores dos negócios em constante mudança.

• Adapte-se à novas tecnologias. Introduza, de forma simplificada, novas plataformas, 

serviços e recursos conforme a necessidade, visando uma rápida adoção dos recursos de 

desenvolvimento.

• Automatize processos. Crie sistemas escaláveis e elásticos que podem ser reconfigurados 

conforme a necessidade, com base nas demandas do mercado, além de fornecer informações 

e análises em tempo real.

Embora a tecnologia de integração forneça benefícios claros a uma organização, uma adoção 

bem-sucedida exige o uso de estratégias e planejamento eficientes. O Red Hat Consulting ajuda 

as organizações a adotar, adaptar e automatizar sua infraestrutura de maneira eficiente por meio 

das tecnologias de integração do Red Hat JBoss Middleware, usando uma metodologia clara que 

prepara sua empresa para um início ideal - rapidamente.

O Red Hat Consulting refinou e simplificou o processo de adoção da estratégia de integração. Não 

há uma única estratégia de integração que seja apropriada para todas as organizações. Uma vez 

que cada organização apresenta suas próprias exigências de negócios e TI, é importante ter a 

compreensão e o entendimento sobre o seu ambiente existente. O Red Hat Consulting trabalha com 

você para definir uma solução que considere especificamente as suas exigências, seu cenário de TI 

e suas restrições de negócios para, assim, guiá-lo a caminho do sucesso desde o primeiro dia.
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Figura 1. Um ESB trabalha para fazer a comunicação entre vários sistemas e aplicativos por toda a empresa.
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RED HAT CONSULTING: OFERTAS DE INTEGRAÇÃO DE DADOS E APLICATIVOS

OFERTAS DE 
SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DE SERVIÇO DURAÇÃO

Sessão de descoberta Revisão de casos de uso existentes, além de 

exigências, tecnologias, estruturas e padrões 

utilizados para integração de aplicativos e 

troca de mensagens. Revisão das estruturas de 

monitoramento atuais e os SLAs operacionais.

1 a 2 dias

Workshop de design da 

arquitetura

Fornece uma arquitetura de estado de destino para 

integração, relacionado ao Red Hat JBoss Fuse, bem 

como um roteiro de implementação de alto nível, 

contendo informações sobre os níveis de esforços e 

prazos relacionados aos seus ambientes.

Um planejamento de migração será oferecido se 

houver tecnologias de integração existentes que 

você deseja migrar para o Red Hat JBoss Fuse.

2 a 4 semanas

Piloto de integração Recomendação de implementação de um piloto 

para análise de amostra de seus cenários de casos 

de uso. Essa implementação inclui instalação e 

configuração do produto, bem como implantação 

da solução, monitoramento e gerenciamento 

operacionais em um ambiente semelhante ao da 

produção. Trabalharemos, também, junto às equipes 

e partes interessadas para gerar conscientização 

e promover a aceitação da integração dentro 

da organização, visando acelerar e aumentar o 

interesse pela adoção.

6 a 8 semanas

Centro de excelência 

de integração

Parceria com sua empresa para implementação da 

implantação e adoção da integração corporativa. 

A estratégia inclui desenvolvimento de aplicativos 

greenfield e integração de aplicativos legados. 

Monitoramento e otimização de aplicativos 

integrados também serão realizados. A orientação 

e treinamento de sua equipe sobre as melhores 

práticas de projeção, implementação e 

gerenciamento de aplicativos e ambientes de 

integração será um elemento essencial dessa fase.

Depende de seus 

ambientes e suas 

prioridades. A Red Hat 

requer uma discussão 

detalhada para 

determinar prazos 

para implantações 

corporativas.

A EXPERIÊNCIA EM OPEN SOURCE OFERECIDA PELOS EXPERTS EM OPEN SOURCE

Ao trabalhar diretamente com as organizações de engenharia e suporte da Red Hat, as 

equipes do Red Hat Consulting apresentam as habilidades mais avançadas para a entrega de 

soluções utilizando os produtos e os padrões abertos Red Hat. Muitos de nossos consultores 

são colaboradores ativos dos projetos upstream, a partir dos quais as ofertas da Red Hat são 

transformadas em soluções corporativas. Com informações exclusivas sobre os próximos recursos 

e roteiros de produtos, ninguém está mais bem posicionado para alinhar equipes, modernizar 

processos e fazer com que os sistemas e aplicativos corporativos trabalhem em conjunto com as 

tecnologias, tanto open source quanto proprietárias.
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SERVIDORES NA CLOUD

SERVIDORES VIRTUAIS

SERVIDORES FÍSICOS

INFRAESTRUTURA DE REDE 
E ARMAZENAMENTO

TREINAMENTO, CONSULTORIA E SUPORTE

ADMINISTRAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO

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

SOBRE A RED HAT

A Red Hat é líder mundial no desenvolvimento e fornecimento de soluções de software open source, 
utilizando uma abordagem impulsionada pela comunidade para oferecer tecnologias confiáveis e de 
alto desempenho em nuvem, virtualização, armazenamento, Linux e middleware. A Red Hat também 
oferece serviços renomados de suporte, treinamento e consultoria. Como o principal conector de uma 
rede global de empresas, parceiros e a comunidade open source, a Red Hat contribui na criação de 
tecnologias relevantes e inovadoras, as quais oferecem os recursos necessários para o crescimento e a 
preparação de seus clientes para o futuro da TI.

PORTFÓLIO DA RED HAT Saiba mais em redhat.com.

BRASIL 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com
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O DIFERENCIAL DO RED HAT CONSULTING

Diretamente da fonte: As equipes do Red Hat Consulting apresentam linhas diretas de 

comunicação com o suporte da Red Hat e com as organizações de desenvolvimento de produtos. 

Muitos de nossos consultores também são colaboradores ativos das comunidades open source 

upstream, que estão por trás das tecnologias da Red Hat.

Experiência técnica diversificada: O Red Hat Consulting possui experiência aprofundada sobre 

sistemas e plataformas de aplicativos open source e proprietários do mercado, fornecendo aos 

clientes uma visão mais ampla e completa de suas empresas. Nossa orientação tem como base 

uma compreensão holística da criação de sistemas corporativos, e não somente de nossos próprios 

produtos e soluções.

Abordagem baseada em orientação: O Red Hat Consulting aplica uma abordagem baseada em 

orientação, que fornece a transferência do conhecimento correto para impulsionar a migração de 

um cliente para as soluções Red Hat de maneira segura e eficiente. Como líderes em open source,  

a Red Hat acredita que o conhecimento deve ser tão aberto e compartilhável quanto o código-fonte.
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