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RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER
DATASHEET

90% das empresas da 

Fortune 500 usam e confiam 

no Red Hat Enterprise 

Linux, incluindo todas as 

companhias aéreas, empresas 

de telecomunicações, bancos 

comerciais1 e departamentos 

executivos americanos.2

Distribuição nº 1 do Linux 

corporativo na cloud pública3

VISÃO GERAL DA SOLUÇÃO

As organizações de TI buscam agregar mais valor aos negócios com o aumento da produtividade, 
fornecimento mais rápido de serviços e flexibilidade para incorporar as inovações mais recentes 
como cloud, containers e automação da configuração. Espera-se que as cargas de trabalho 
modernas sejam portáteis e escaláveis em qualquer ambiente, incluindo bare-metal, máquinas 
virtuais, containers e clouds públicas ou privadas. Para oferecer suporte a esses requisitos, é 
necessária uma plataforma que ofereça segurança e inovação.

Ao fornecer uma base consistente em qualquer implantação de cloud híbrida, o Red Hat® 
Enterprise Linux Server® oferece controle, confiança e liberdade às suas aplicações 
corporativas. 

Figura 1. Red Hat Enterprise Linux Server: a base consistente para a cloud híbrida corporativa

Alta disponibilidade
Ciclo de vida de mais de 10 anos
Desempenho superior1

Fonte:

Fisher, Yan e Shak. “Red Hat Enterprise Linux oferece suporte aos recursos de escalabilidade e desempenho 

da nova família de processadores Intel Xeon.” Blog do Red Hat Enterprise Linux, 18 de julho de 2017. 

rhelblog.redhat.com/2017/07/18/red-hat-enterpriselinux-brings-forth-performance-and-scalability-features-of-

new-intel-xeon-processor-family/
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A BASE CONSISTENTE PARA A 
CLOUD HÍBRIDA CORPORATIVA

Containers e ferramentas de desenvolvimento
Não depende de cloud/hardware
Milhares de soluções certificadas

LIBERDADE

› ESTABILIDADE E CONFIABILIDADE
› DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

CONFIANÇA

› SEGURANÇA E CONFORMIDADE
› GERENCIAMENTO DE PLATAFORMA

› EXPERIÊNCIA EM APLICAÇÕES
› SUPORTE À MULTIPLATAFORMA
› ECOSSISTEMA

CONTROLE

› STABILITY & RELIABILITY
› PERFORMANCE & EFFICIENCY

› SECURITY & COMPLIANCE
› PLATFORM MANAGEABILITY

› APPLICATION EXPERIENCE
› MULTIPLATFORM SUPPORT
› ECOSYSTEM 

FREEDOM

CONFIDENCE

CONTROL

THE CONSISTENT FOUNDATION 
FOR THE ENTERPRISE HYBRID CLOUD

1   Dados do cliente Red Hat e lista da Fortune Global 500, junho de 2017

2   Dados do cliente Red Hat, junho de 2017

3   O estado do Linux na cloud pública para o mercado corporativo, julho de 2017
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73% de problemas críticos 

foram solucionados pela 

equipe de segurança de 

soluções da Red Hat em 

apenas um dia útil, enquanto 

96% deles foram resolvidos 

em até uma semana.

Milhares de fornecedores de 

cloud, software e hardware 

certificados oferecem opções 

inigualáveis para suas 

implantações de cloud e 

datacenter.

RECURSOS E BENEFÍCIOS

A Red Hat é a principal fornecedora de plataforma para cargas de trabalho corporativas. Sendo 
assim, ela trabalha lado a lado com os engenheiros dos maiores fornecedores de hardware e 
cloud para garantir que o sistema operacional aproveite todas as inovações mais recentes. Ao 
liderar o mercado com a ajuda de parceiros, além de influenciar e contribuir com as comunidades 
upstream, fornecemos uma base estável, segura e voltada para o alto desempenho de aplicações 
responsáveis pela gestão dos negócios atuais e futuros. 

CONTROLE 

Com interfaces familiares aos administradores do Linux e do Windows, o Red Hat Enterprise 
Linux Server oferece gerenciamento de escala horizontal e controles de segurança integrados. 
Dessa forma, é possível se concentrar no crescimento dos negócios, em vez de reagir a 
vulnerabilidades de segurança e erros no gerenciamento de configuração. 

Segurança e conformidade

O Red Hat Enterprise Linux Server inclui tecnologias de segurança, certificações e suporte 
contínuo oferecidos pela equipe de segurança de soluções da Red Hat. Assim, é possível 
combater invasões, proteger os dados e atender a conformidades regulatórias. 

• Forneça recursos com segurança por meio de ferramentas de controle integradas. Isso 
inclui controles de acesso obrigatórios (MAC) do Security-Enhanced Linux (SELinux) e 
gerenciamento de identidade centralizado. Tudo em uma base com certificação Common 
Criteria e FIPS 140-2. A solução também oferece o primeiro suporte para estrutura de 
containers Linux com certificação Common Criteria (v7.1).4 

• Automatize as conformidades regulatórias e as correções de configurações de segurança 
no sistema e nos containers. Basta usar o OpenSCAP, a ferramenta de análise da Red Hat 
com certificação do National Institute of Standards and Technology (NIST). Essa ferramenta 
faz verificações e correções a partir de linhas de base de segurança de configurações e 
vulnerabilidades, incluindo conteúdo do National Checklist Program para PCI-DSS, DISA STIG e 
muito mais. Além disso, centralize e faça a escala horizontal das correções de configuração em 
todo o ambiente híbrido usando as outras soluções do portfólio do Red Hat Management. 

• Receba atualizações contínuas sobre as vulnerabilidades de segurança críticas 
disponibilizadas pela equipe de segurança de produtos da Red Hat, logo após elas se tornarem 
públicas.5 

• Tenha segurança e tranquilidade sobre o seu investimento em open source. A cadeia de 
fornecimento da Red Hat desenvolve, seleciona, testa e fornece plataformas de aplicação e 
softwares de infraestrutura certificados e prontos para serem usados no mundo corporativo.

Gerenciamento da plataforma

O Red Hat Enterprise Linux Server é a base consistente no datacenter híbrido. Ele oferece 
integração com as demais soluções do portfólio de automação e gerenciamento da Red Hat. 
Assim, é possível economizar até 42% do tempo da equipe de TI e reduzir o tempo de inatividade 
não planejado em 74%, em comparação a infraestruturas gratuitas Linux.6

• Acelere a compilação de imagens, implantação e gerenciamento de patches em todo o 
datacenter com recursos integrados. Aprimore a experiência com o Red Hat Satellite e 
garanta o gerenciamento de ciclo de vida do sistema, provisionamento, além de aplicação de 
patches e gerenciamento de subscrição otimizados.

4   Comunicado à imprensa da Red Hat, “Red Hat conquista a certificação de segurança Common Criteria no 
Red Hat Enterprise Linux 7”, outubro de 2016. https://www.redhat.com/pt-br/about/press-releases/
red-hat-achieves-common-criteria-security-certification-red-hat-enterprise-linux-7 

5   Relatório de riscos de segurança de soluções Red Hat de 2017, março de 2018. 
www.redhat.com/pt-br/resources/2017-product-security-risk-report

6   IDC, “O valor da padronização de soluções de infraestrutura da Red Hat”, setembro de 2016.  
https://www.redhat.com/pt-br/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions
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• Gerencie sistemas individuais por meio de interfaces web simplificadas. Aproveite o 
gerenciamento contínuo de armazenamento, rede, containers, serviços e muito mais.

• Automatize a conformidade e a consistência no ambiente heterogêneo do Red Hat Enterprise 
Linux e reduza o retrabalho de scripting com funções de sistema. Basta usar a solução de 
gerenciamento de configuração nativa do Red Hat Ansible® Automation.

• Minimize os esforços na atualização da plataforma com o upgrade do Red Hat Enterprise 
Linux da versão 6 para 7, sem ter preocupações com a migração da máquina ou recriação da 
aplicação. 

• Solucione problemas técnicos antes que eles afetem as operações corporativas com a base 
de conhecimentos da Red Hat. Use o Red Hat Insights e o Red Hat Ansible Automation para 
automatizar a identificação e correção de erros, além de detectar suas causas. 

CONFIANÇA

Tenha confiança ao executar cargas de trabalho críticas, responsáveis pela geração de receitas 
de seus negócios, em uma base segura, comprovada e de alto desempenho. 

ESTABILIDADE E CONFIABILIDADE

A base do Red Hat Enterprise Linux é segura, testada e previsível, garantindo a confiança 
necessária para executar aplicações críticas. 

• Tenha até 99,999% de tempo de atividade7 com confiabilidade, disponibilidade e 
operacionalidade (RAS) avançadas de cloud e hardware, além de aplicação de patches de 
kernel em tempo real.

• Mantenha as aplicações críticas por 10 anos ou mais com uma subscrição que oferece opções 
de implantação das principais versões compatíveis, além do compromisso de preservar a 
estabilidade da aplicação a cada atualização secundária. 

• Aprimore a disponibilidade do armazenamento e do sistema. Use o Red Hat Enterprise Linux 
High Availability Add-On para ter orquestração de failover em todo o ambiente. Com o Red Hat 
Enterprise Linux Resilient Storage Add-On, você tem acesso ao armazenamento compartilhado 
ou sistema de arquivos em cluster via rede.

• Tenha acesso contínuo à inovação usando o premiado8 Portal do Cliente Red Hat e receba 
suporte da nossa equipe especializada e da comunidade global open source.

DESEMPENHO E EFICIÊNCIA

Como a plataforma líder de mercado em desempenho, o Red Hat Enterprise Linux está pronto 
para executar as cargas de trabalho mais complexas de diversas áreas, incluindo escalabilidade 
computacional, desempenho da aplicação, capacidade de banco de dados e requisitos rigorosos 
de armazenamento.

• Melhore o desempenho com um sistema operacional vencedor de 17 recordes mundiais 
juntamente aos nossos parceiros. Garanta o alto desempenho para cargas de trabalho que 
inclui computação técnica, análise de big data, aplicações Java™ corporativas e sistema de 
gestão empresarial (ERP)9.

• Otimize o desempenho e simplifique a escalabilidade com perfis de ajuste de desempenho 
criados pela Red Hat e por fornecedores independentes de software (ISVs), além da análise de 
tendências e monitoramento centralizados e contínuos com copiloto.

Oferecemos mais de 10 anos 

de suporte ao ciclo de vida e 

temos um compromisso com 

a estabilidade das aplicações 

a cada atualização secundária. 

Assim, você planeja, cria e 

opera no seu tempo.

7   Página de vantagens e recursos do Red Hat Enterprise Linux. https://www.redhat.com/pt-br/technologies/
linux-platforms/enterprise-linux/features

8   A Red Hat foi reconhecida como um dos “10 melhores sites do ano de suporte na web” pela Association of 
Support Professionals durante sete anos consecutivos. https://www.redhat.com/pt-br/services/support

9   Intel, “World Record Benchmark Performance”, julho de 2017. https://www.intel.com/content/www/us/en/
benchmarks/server/xeon-scalable/xeon-platinum-world-record.html
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• Diminua os custos de armazenamento e aprimore o acesso aos dados com o otimizador de 
dados virtuais e os protocolos Node Version Manager Express Over Fabric (NVMe-oF). Eles 
garantem recursos avançados de desduplicação e compressão de dados.

• Tenha melhorias contínuas de desempenho a cada nova versão do Red Hat Enterprise Linux. 
As versões fornecem atualizações gradativas de kernel para garantir computação otimizada 
de alto desempenho e tempos de inicialização mais rápidos.

LIBERDADE PARA INOVAR

Com o Red Hat Enterprise Linux, é possível desenvolver, implantar e manter as aplicações com as 
ferramentas de desenvolvedor na infraestrutura que você quiser. Com milhares de provedores de 
cloud, software e hardware certificados, o Red Hat Enterprise Linux é a base consistente para a 
inovação. Ele oferece ferramentas de desenvolvimento mais recentes e estáveis, tecnologias de 
container, hardware, inovações em cloud, além de suporte para as demais soluções do portfólio 
da Red Hat.

EXPERIÊNCIA EM APLICAÇÕES

O Red Hat Enterprise Linux elimina a tensão entre a agilidade de desenvolvimento e a 
estabilidade de produção, proporcionando aplicações corporativas modernas e nativas da cloud.

• Acelere o desenvolvimento de aplicações modernas com acesso a linguagens (Python, .NET 
Core, Node.js etc.), bancos de dados (MariaDB, MongoDB etc.) e ferramentas de desenvolvedor 
(GCC, GDB etc.) avançados, selecionados, testados e compatíveis. Tudo por meio do Red Hat 
Software Collections e Red Hat Developer Toolset. Também oferecemos uma subscrição 
gratuita para desenvolvedores para uso do Red Hat Enterprise Linux.

• Acelere o time to market de aplicações com containers Linux que combinam portabilidade e 
empacotamento consistentes a múltiplos locatários seguros. Acesse centenas de aplicações 
em containers certificadas por meio do Red Hat Container Catalog.

SUPORTE À MULTIPLATAFORMA

Com o Red Hat Enterprise Linux, você tem liberdade para criar aplicações e infraestruturas 
de acordo com as necessidades dos negócios, em qualquer arquitetura de cloud ou hardware 
subjacentes. 

• Escolha a arquitetura que seja compatível com as iniciativas dos negócios, incluindo suporte 
e disponibilidade em x86_64, IBM® Power®, IBM z Systems e 64-bit ARM. 

• Ofereça suporte à estratégia de virtualização, incluindo hosts e guests no Red Hat 
Virtualization, VMware ou Microsoft Hyper-V. 

• Modernize as aplicações por meio de uma estratégia de containers usando o Red Hat 
Enterprise Linux como sistema operacional host e a imagem de container. Execute e gerencie 
containers Linux, além de usar imagens de container para criar serviços e aplicações.

• Amplie o datacenter on-premise e em clouds públicas com suporte para clouds privadas 
OpenStack®, Amazon Web Services, Microsoft Azure,  Google Cloud Platform e Alibaba Cloud 
Compute Service. 

• Implante somente o necessário com plataformas de ambiente de execução adicional como 
Red Hat Enterprise Linux for Real Time para aplicações orientadas a prazos. Já o Red Hat 
Enterprise Linux Atomic Host é otimizado para executar containers Linux em um sistema 
operacional de consumo mínimo. 

https://www.redhat.com/pt-br
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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.
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ECOSSISTEMA

Com o Red Hat Enterprise Linux, você tem o apoio de uma ampla comunidade de parceiros, 
clientes e especialistas.

• Escolha as aplicações necessárias para impulsionar os negócios com mais de 
4.900 fornecedores de software certificados com suporte corporativo.

• Faça as escolhas de hardware certas para suas aplicações. Oferecemos mais de 
5.500 componentes e tipos de hardware testados, verificados e compatíveis.

• Proporcione uma base consistente para as aplicações nativas da cloud com mais de 
550 parceiros de serviços certificados na cloud. Isso inclui Amazon Web Services, Microsoft 
Azure, Google Cloud Platform e centenas de Red Hat Certified Cloud Service Providers (CCSPs) 
regionais e fornecedores de serviços gerenciados.

SAIBA MAIS

Entre em contato com o setor de vendas da Red Hat para adquirir ou fazer uma avaliação do 
Red Hat Enterprise Linux.

Para saber mais, visite: redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
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