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Devido à grande pressão para reduzir custos operacionais e fornecer mais agilidade aos stakeholders, 

é essencial que a TI ofereça suporte a diferentes cargas de trabalho. Com um número cada vez 

maior de usuários utilizando provedores de cloud pública para obter recursos de última geração, as 

organizações devem encontrar novas maneiras de entregar e gerenciar infraestruturas e serviços de 

plataforma para atender às necessidades do usuário. Muitas organizações sabem claramente onde 

querem chegar; porém, em razão dos recursos limitados ou da dificuldade em definir uma estratégia 

abrangente e extensível, elas não sabem exatamente qual o caminho a ser seguido.

O Red Hat® Consulting ajuda os clientes que possuem cargas de trabalho executadas em uma 

infraestrutura virtualizada tradicional, a implantar e migrar para uma infraestrutura de cloud 

bimodal, na qual cargas de trabalho virtualizadas tradicionais podem coexistir com aplicativos 

prontos para a cloud, sob uma plataforma de gerenciamento comum. Nossa abordagem simplifica, 

organiza e automatiza radicalmente o processo de migração de cargas de trabalho a partir de 

plataformas legadas, além de fornecer gerenciamento unificado para operações contínuas e em 

crescimento. Ajudaremos você a criar uma infraestrutura de computação robusta e flexível, capaz 

de reduzir o custo total de propriedade (TCO) e o tempo de provisionamento, bem como entregar 

serviços com mais rapidez e simplificar processos.

CONFIRA O PODER DE UMA INFRAESTRUTURA DE CLOUD DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Para migrar seu ambiente operacional com êxito, o Red Hat Consulting utiliza uma abordagem 

holística que moderniza e simplifica a infraestrutura. Tal abordagem foi comprovada nas 50 maiores 

empresas da Fortune com múltiplos datacenters, centenas de máquinas virtuais (VMs) e grandes 

equipes de aplicativos e testes. Ao incorporar não somente a tecnologia, mas também os funcionários 

e os processos da sua organização, trabalharemos juntos na elaboração de um plano que adapte 

seus aplicativos para a cloud e forneça um catálogo de autosserviço para usuários, tudo isso 

controlado por uma única interface de gerenciamento. Também demonstraremos como utilizar 

essa abordagem e a interface de gerenciamento para realizar migrações de carga de trabalho 

iterativas ou graduais, sempre se fizerem necessárias, após a sua bem-sucedida migração inicial.

O Red Hat Consulting desenvolveu uma estrutura de entrega de solução iterativa que fornece valor 

orientado por soluções desde o início e durante todo o processo, focando em quatro fases principais:

• Descoberta: Uma sessão exploratória para definir o escopo do problema, a abordagem da 

solução e os próximos passos das recomendações. Esse envolvimento pré-vendas serve para: 

• Alinhar os desafios e as exigências com tecnologias predominantes, experiências semelhantes 

de clientes e resultados esperados.

• Descrever o domínio geral do problema, incluindo estado atual, estado alvo e oportunidades 

para os sprints ou as fases iniciais da solução.

• Projeto: Após a descoberta, haverá um workshop interativo e altamente colaborativo com os 

principais envolvidos da sua equipe para desenvolver um plano integrado de migração, com 

componentes que focam em: 

• Análise da arquitetura do estado atual e de práticas organizacionais para migração.

• Mapeamento estratégico entre equipes, processos e tecnologias a fim de definir uma 

abordagem robusta para desenvolvimento, implementação e gerenciamento de serviços de 

infraestrutura.

• Definição de arquitetura (alto nível) abordando seu ambiente alvo e suas exigências de 

portfólio de carga de trabalho.

BENEFÍCIOS

• Migração rápida e eficiente de 

máquinas virtuais, aplicativos 

e infraestrutura

• Redução de custos

• Automação dos processos 

de TI

• Integração de tecnologias por 

todo seu ambiente 
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• Implantação: Trabalhando a partir do backlog desenvolvido e priorizado no workshop do projeto, 
interagimos com sua equipe através de períodos ágeis (agile sprints) ou projetos tradicionais 
para: 

• Criar e testar uma infraestrutura de migração para a cloud adaptável e resiliente que reside 
no centro de sua cloud híbrida aberta ou da infraestrutura bimodal do Red Hat Enterprise 
Virtualization. 

• Preparar cargas de trabalho em grupo por meio de atributos significativos e definir e testar os 
processos personalizados de automação de migração.

• Migrar por meio da programação e da migração iterativa das cargas de trabalho adotando uma 
abordagem semelhante à de fábrica para levar os aplicativos do usuário final até sua nova 
infraestrutura sempre que as necessidades corporativas exigirem e as oportunidades surgirem.

• Gerenciar a implantação de um catálogo de autosserviço e o provisionamento automatizado 
para facilmente abordar escalas e operações em andamento. 

• Capacitar: A Red Hat oferece ajuda contínua para que você alcance o sucesso através da 
implantação e muito mais, ao:

• Orientar suas equipes de operações, desenvolvimento e governança a adotar abordagens 
colaborativas para modernizar processos, planejar o desenvolvimento e estabelecer seu 
próprio centro de excelência para migração de cloud e gerenciamento. 

• Treinar e certificar suas equipes sobre as tecnologias atuais e emergentes e sobre 
metodologias apropriadas para suas funções. Com ofertas desde provisionamento de sistemas, 
governança operacional, gerenciamento unificado, entre outras, a certificação e o treinamento 
Red Hat fornece à sua equipe a base para suporte, extensão e desenvolvimento de suas 
soluções.

A EXPERIÊNCIA EM OPEN SOURCE OFERECIDA PELOS EXPERTS EM OPEN SOURCE

Trabalhando diretamente com as organizações de engenharia e suporte da Red Hat, as equipes do 

Red Hat Consulting apresentam as habilidades mais avançadas de 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.

O DIFERENCIAL DO RED HAT CONSULTING

Experiência técnica rica e 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 das equipes, processos e tecnologias necessárias para a criação de sistemas 
corporativos, e não somente foca em nossos próprios produtos e soluções.

Abordagem baseada em orientação: O Red Hat Consulting entende que o envolvimento das suas 
próprias equipes no processo de migração é essencial para desenvolvimento das habilidades e 
competências necessárias para entregar, manter e gerenciar sistemas complexos do mundo real. 
Nossa abordagem de orientação hands-on prepara sua equipe para o sucesso. Além disso, durante 
todo o processo, você e sua equipe terão acesso total aos sistemas, bem como a uma combinação 
de recursos locais e remotos para tirar sua migração do papel e transformá-la em ações e 
resultados de maneira eficiente e com ótimo custo-benefício.

“Nós nos beneficiamos 
muito com o  

Red Hat Consulting, por 
oferecer informações 
valiosas e assistência 

durante a migração 
para as tecnologias  

Red Hat, o 
que melhorou 

significantemente a 
nossa capacidade de 

atingir objetivos.”

MOK CHOE, CTO

UNION BANK
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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.

Diretamente da fonte: As equipes do 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. Com acesso direto 

ao suporte da Red Hat e às equipes de produtos, tendo acesso a 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 tecnologias open source e proprietárias.

Treinamento e certificações de nível global: Há mais de 15 anos, organizações de todo o mundo 

confiam na Red Hat para ajudar a treinar e capacitar suas equipes. Durante esse período, ajudamos 

quase 2 milhões de alunos ao redor do mundo a extrair o máximo de seus investimentos em 

tecnologias Red Hat. Os cursos e testes hands-on, focados em tarefas do Red Hat Training e 

Certification, oferecem à sua equipe as habilidades e competências necessárias para implementar 

mudanças no mundo real — de maneira melhor e mais rápida. Com diversas opções de aprendizado 

e testes, a Red Hat oferece a liberdade de escolher onde, quando e como sua equipe irá adquirir 

tais habilidades.
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