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A automação pode ajudar a 
sua empresa.
Não importa onde você esteja na 
jornada para a modernização da 
TI: para aprimorar os processos 
existentes e se preparar para a 
transformação digital, o ideal 
é ter uma estratégia de nível 
corporativo para a automação 
das operações de TI. Com a 
automação, é possível:

Acelerar as 
operações

Elevar a consistência 
do serviço

Fornecer recursos 
de autosserviço

Aumentar a 
disponibilidade

Oferecer melhor 
suporte aos seus 
negócios

Melhorar a 
segurança e a 
conformidade

A mudança é iminente.
O ritmo e a escala de inovações 
nos negócios digitais estão 
aumentando. As indústrias 
estão passando por grandes 
transformações. Os clientes cada 
vez mais conectados demandam 
por mais serviços com rapidez. 
Novos concorrentes surgem de 
outros segmentos do mercado, 
diferentes dos tradicionais.

Com a modernização da TI, a 
transformação digital e as práticas 
de DevOps, sua organização 
pode otimizar recursos, acelerar 
o desenvolvimento, inovar de 
maneira rápida e contínua, operar 
de modo proativo e se adaptar 
mais rápido às mudanças do 
mercado.

No entanto, isso sobrecarrega 
as equipes de operações de TI 
que atualmente sofrem pressão 
para acelerar os negócios, 
gerenciar ambientes de TI cada 
vez mais complexos, acomodar 
novas tecnologias e abordagens 
de desenvolvimento, além de 
trabalhar em estreita colaboração 
com organizações corporativas. 
É necessário mudar o foco da 
função do administrador de 
sistema para a disponibilização 
de serviços. Dessa forma, sua 
organização poderá proporcionar 
a TI como serviço (ITaaS) 
e atender às necessidades 
crescentes das operações de 
negócios digitais.

A importância da automação para as operações digitais

NEGÓCIO DIGITAL =  
OPERAÇÕES DE TI 
AUTOMATIZADAS

A automação das operações 
de TI otimiza:

 » Orquestração

 » Configuração

 » Provisionamento

 » Aplicação de patch

 » Operações do ciclo de vida

Por fim, com a automação das operações de TI, sua empresa será 
capaz de prestar um serviço melhor ao cliente. Logo, seus negócios 
serão bem-sucedidos na economia digital.
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Como lidar com a crescente complexidade da infraestrutura

A REALIDADE DAS 
OPERAÇÕES DE TI ATUAIS

As equipes de operações de TI atuais gerenciam arquiteturas complexas em constante 
mudança, que são baseadas em várias plataformas e stacks de tecnologia complicados.

CONFIGURAÇÃO DA 
INFRAESTRUTURA

Aprimore o desempenho e a 
conformidade da infraestrutura 
geral.

 » Mantenha as configurações 
consistentes.

 » Detecte e mantenha os 
níveis de aplicação de patch 
apropriados.

 » Verifique os requisitos de 
segurança, controle de 
alterações e conformidade.

OPERAÇÕES 
E PROCESSOS

Aumente o desempenho e a 
consistência.

 » Automatize tarefas manuais, 
como configuração, 
implantação, integração e 
migração.

 » Ofereça recursos de 
autosserviço.

 » Minimize erros humanos.

DESEMPENHO E 
DISPONIBILIDADE

Entenda as operações das suas 
cargas de trabalho.

 » Compreenda as dependências.

 » Preveja os requisitos de 
capacidade.

 » Faça o escalonamento 
automático sem problemas.

 » Acompanhe e analise os 
custos do uso dos recursos 
de TI.

COMO REAVALIAR A SUA ABORDAGEM OPERACIONAL

Ferramentas de gerenciamento 
independentes

Procedimentos de 
escalabilidade complexos

Requisitos de processos e 
políticas inconsistentes

Conforme as organizações adotam as práticas de negócios digitais, as operações de TI têm o desafio de fornecer 
uma infraestrutura escalável e sob demanda. O objetivo é dar suporte a desenvolvedores, linhas de negócios e 
iniciativas dos grandes executivos , além de garantir a segurança, a conformidade e a confiabilidade. Para permanecer 
relevante e oferecer suporte aos resultados corporativos com eficiência, as equipes de operações de TI reconhecem 
que precisarão adotar novas abordagens de ITaaS e ferramentas de gerenciamento e de automação modernas e 
unificadas.
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OBSTÁCULOS DA 
TRANSFORMAÇÃO
Como identificar os motivos da ineficiência da sua automação

Seu ambiente de TI é complexo demais de gerenciar, mas você não consegue simplificá-lo. 
Por quê?

Benefícios da automação com limites de scripts em silos
Muitas organizações já automatizam algumas operações de TI em diversas 
áreas limitadas usando scripts ad hoc inflexíveis ou ferramentas legadas 
e proprietárias específicas para um dispositivo. Essas abordagens podem 
acelerar funções específicas. No entanto, elas não escalam diversos 
recursos e dificultam o compartilhamento de conhecimentos sobre 
automação por toda a organização. Além disso, muitas vezes é difícil de 
atualizar e ampliar esses tipos de automação conforme as tecnologias 
evoluem e novos requisitos surgem.

É necessária uma abordagem de nível corporativo para obter o valor 
máximo da automação. Com uma base inteligente, é possível conectar 
silos para automatizar toda a organização. Ferramentas de automação 
unificadas promovem a colaboração e a transparência. Assim, é possível 
trabalhar em todas as unidades de negócio e atender às demandas por 
rapidez e às crescentes expectativas de autosserviço, além de melhorar o 
controle sobre a segurança e a conformidade.

Uma abordagem de nível 
corporativo

Trabalhe com as unidades 
de negócios para definir as 
seguintes áreas para a ITaaS:

 » Políticas

 » Serviços

 » Ofertas de catálogo de 
serviços

 » Segurança e controle de 
acesso

 » Expectativas do nível de 
serviço

 » Modelos de custo

 » Integração

Ritmo da inovação

As tecnologias em constante 
mudança exigem atualizações 
e upgrades frequentes para 
continuarem eficazes.

Ferramentas pontuais

Ferramentas de fornecedores 
específicos e soluções pontuais 
contribuem ainda mais para 
a complexidade e os silos 
operacionais.

Problemas com pessoas

As lacunas de habilidade 
e os organogramas geram 
automação em silos e regras 
e políticas corporativas e de 
governança indefinidas.
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Independentemente de onde sua empresa estiver no caminho para a transformação digital, é possível causar um 
impacto positivo com a automação.

É essencial criar uma abordagem de nível corporativo para a automação orientada pelos negócios com a qual todos 
possam contribuir. Embora pareça uma tarefa difícil, a automação não é uma proposta radical do tipo "tudo ou 
nada". Você pode começar a qualquer momento e adotar a automação aos poucos, em quantidades possíveis com 
métodos sistemáticos. A cada passo, sua empresa avança na ampla adoção de práticas de automação e transforma 
as operações de TI com o tempo.

Comece pela automação de uma tarefa ou um serviço, como computação, rede, armazenamento ou outra  
qualquer. Em seguida, compartilhe-a para outras funções e use-a como base de forma sistemática. Com o tempo, a 
automação integrada e de ampla escala não só será realidade, como também trará vantagem competitiva para a sua 
organização por meio de maior eficiência, práticas de DevOps aceleradas e rápida inovação.

Desenvolva recursos de automação de nível corporativo com o tempo

AUTOMAÇÃO, PREPARAÇÃO 
E REPETIÇÃO

Adote uma abordagem de 
automação programática e 
de nível corporativo para as 
operações de TI. Estabeleça 
uma base com:

 » Sandboxes automáticas para 
aprendizagem da linguagem e 
do processo de automação.

 » Diálogo colaborativo entre as 
organizações para definir os 
requisitos do serviço.

 » Catálogos de autosserviço 
que capacitam os usuários e 
agilizam a disponibilização.

 » Medição, monitoramento e 
chargeback de políticas e 
processos.

Começar a usar a automação é fácil. Basta escolher uma 
tarefa para a automação e se basear nela sistematicamente.

IDENTIFICAÇÃO
Escolha uma tarefa 
manual para automatizar.

AUTOMAÇÃO
Use a ferramenta de 
automação na tarefa.

EXPANSÃO
Compartilhe e use 

sistematicamente essa 
automação como base 

para as outras.
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A Red Hat acredita que a automação é um componente 
básico e estratégico da modernização da TI e da 
transformação digital.
Como tal, oferecemos um conjunto completo de soluções de 
gerenciamento que usam uma linguagem de automação simples e 
comum. Isso ajudará a transformar as operações de TI e a criar uma 
abordagem de automação abrangente para dar suporte aos negócios 
digitais. Com base em padrões e projetos open source, essas soluções 
fornecem mais controle e opções de escolha para sua infraestrutura de 
TI. Além disso, por conta de testes intensivos e mapeamento de ameaças 
comerciais, você pode acessar as inovações mais recentes com menos 
riscos e mais confiança.

Com as soluções de gerenciamento da Red Hat, baseadas na automação 
do Ansible, as organizações podem automatizar as infraestruturas de 
TI e acelerar a disponibilização de serviços com facilidade. Além disso, 
elas podem capacitar as equipes de operações de TI com controle e 
visibilidade sobre um ambiente de TI dinâmico. Defina e automatize tanto 
as tarefas de TI discretas quanto as políticas abrangentes, as regras de 
negócios e as práticas de governança. Unifique os recursos e os silos 
operacionais em um ambiente multilocatário e de fácil gerenciamento. 
Obtenha visibilidade e controle custos com operações baseadas em 
políticas, incluindo balanceamento de carga, escalonamento, chargeback 
e autosserviço.

Nossa visão de automação abrangente

AUTOMAÇÃO COM A 
RED HAT

SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO E 
GERENCIAMENTO DA RED HAT

Centralize a governança da 
automação com uma interface 
de usuário, controle de acesso 
baseado em função, agendamento 
de tarefas e gerenciamento 
gráfico do inventário.

Disponibilize serviços e aplique 
políticas em sua cloud híbrida por 
meio do gerenciamento unificado, 
abrangente e consistente.

Evite problemas críticos antes que 
ocorram com análises detalhadas 
em tempo real da infraestrutura 
híbrida baseada na Red Hat.

Crie um ambiente seguro 
e protegido por meio do 
gerenciamento do ciclo de vida 
unificado e completo da sua 
infraestrutura Red Hat. 



CASOS DE USO COM 
AUTOMAÇÃO E ESTUDOS 
DE CASO DE CLIENTES
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Seja mais eficiente e execute tarefas mais rápido

AUTOMAÇÃO DOS 
PROCESSOS DE TI

A automação é a única maneira de gerenciar um ambiente de TI moderno a longo prazo com sucesso. Com a 
criação de uma abordagem de automação de nível corporativo, é possível automatizar não só os processos de TI, 
mas também tecnologias, equipes e organizações inteiras.

Provisionar os 
recursos de TI

Orquestrar fluxos de 
trabalho complexos

Implantar 
aplicativos

Criar ambientes uma 
vez e recriá-los sob 
demanda

Gerenciar configurações 
de sistema, de aplicativo 

e de rede de TI
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Disponibilize recursos de autosserviço controlados para as equipes 
de desenvolvimento e testes

ACELERAÇÃO DA 
DISPONIBILIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE TI

Acelere a disponibilização de serviços de TI sistematicamente. Faça isso com uma base de automação que dê 
suporte para a interação rápida e garanta a consistência e confiabilidade em todo o ambiente de TI. Ofereça 
catálogos de autosserviço que possibilitem às suas equipes de desenvolvimento e testes provisionar recursos 
sem comprometer o controle da TI.

 » Acelere a disponibilização de serviços 
para desenvolvedores e linhas de 
negócios.

 » Ofereça suporte ao tempo de 
disponibilização ao mercado mais 
rápido para soluções voltadas para o 
usuário final.

 » Mantenha o controle sobre os recursos 
autoprovisionados.

 » Aplique políticas de configuração e 
provisionamento automaticamente.

 » Gerencie operações após os ciclos de 
vida completos dos serviços.

 » Identifique e solucione problemas 
de maneira proativa no seu ambiente 
baseado na Red Hat.
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Recupere o controle da TI e veja insights sobre sua infraestrutura

AUTOMAÇÃO DA 
IMPOSIÇÃO DE POLÍTICAS 
E CONFORMIDADE

Aumente a segurança, governança e conformidade em todos os ambientes ao automatizar aplicações e 
imposições de políticas. Veja insights detalhados sobre as operações, cargas de trabalho e configurações. 
Assim, é possível aprimorar o desempenho e a capacidade de planejamento e gerenciamento.

 

APRIMORAR A 
CONFORMIDADE

Imponha políticas 
e conformidades 

automaticamente em todo 
o ciclo de vida do recurso.

PROTEGER 
PROATIVAMENTE
Identifique e gerencie 

vulnerabilidades da segurança 
antes que haja uma violação.

REAGIR MAIS RÁPIDO
Responda a incidentes de 

segurança com mais rapidez 
e eficiência.

AUMENTAR A 
CONSISTÊNCIA

Melhore a precisão e a 
confiabilidade da TI por meio 

de uma administração de 
recursos consistente.

FÍSICA VIRTUAL CLOUD PRIVADA CLOUD PÚBLICA
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DESAFIO
A Amelco é uma fabricante de soluções tecnológicas de ponta 
para o setor de apostas e mercados financeiros mais abrangentes. 
Na plataforma baseada em uma arquitetura de várias camadas 
executada em VMware, os clientes podem combinar as apostas 
financeiras ou módulos de negociação de acordo com o modelo de 
negócios desejado.

Há mais de 400 nós do VMware operando no Ubuntu baseado no 
Linux®, e cada um é personalizado para a extensa base de clientes 
da empresa. Por isso, era um grande desafio implantar aplicativos 
com rapidez e eficiência em todos esses ambientes diferentes. 
Por ter contratos bem definidos no nível de serviço (SLAs) com os 
clientes, a Amelco buscou uma solução especificamente também 
para reduzir o tempo de inatividade.

SOLUÇÃO
A Amelco usou a estrutura de automação do Ansible que não 
precisa de agentes para automatizar e simplificar a implantação, 
a operação e o upgrade de aplicativos  em diferentes ambientes, 
em uma linguagem simples.

Disponibilização de aplicativos simplificada

AMELCO

“”“”
“Quando ouvimos falar em 
DevOps, acreditamos que o 
processo envolva: acionar 
os nós, obter uma imagem, 
implantar o código do 
Jenkins e pronto. No entanto, 
a verdade é que temos 
um ambiente legado que é 
altamente personalizado 
para diferentes clientes.”

YVES SOETE
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
DE TI, AMELCO

COMPLEXIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO REDUZIDA

DISPONIBILIZAÇÃO DA 
SOLUÇÃO ACELERADA 

PARA O CLIENTE

ENTREGA CONTÍNUA 
GARANTIDA DE 
APLICATIVOS
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DESAFIO
A adoção de aplicativos mobile para serviços financeiros está 
crescendo. Além disso, os clientes querem ser capazes de 
gerenciar as próprias contas de qualquer lugar a qualquer 
momento. Para atender a essa demanda de novos aplicativos 
e recursos, a Capital One precisou otimizar o ciclo de 
desenvolvimento do aplicativo mobile da empresa.

SOLUÇÃO
A Capital One agora gerencia toda a implantação de códigos e a 
infraestrutura com a automação do Ansible da Red Hat. A empresa 
usava o Ansible Playbooks para criar imagens de máquina de 
componentes estáveis e o Red Hat Ansible Tower para implantar 
os aplicativos em desenvolvimento.

Aceleração do desenvolvimento de aplicativos mobile

CAPITAL ONE

“”“”
“Com o Ansible, nós 
desenvolvemos a habilidade 
de criar um stack inteiro 
de uma vez só. Agora, o 
processo todo leva apenas 
alguns minutos.”

CHRIS WEAVER
ENGENHEIRO MESTRE 
DE SOFTWARE, 
CAPITAL ONE

ALTERAÇÕES DE  
CÓDIGO FACILITADAS

REUTILIZAÇÃO DO  
CÓDIGO MAXIMIZADA

TEMPOS DE CRIAÇÃO 
DE STACK DE SERVIÇO 

ACELERADOS
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DESAFIO
O mercado on-line do setor automobilístico é dinâmico e 
exigente. Vendedores e compradores esperam ter à disposição 
um fluxo constante de produtos e serviços inovadores. A Cox 
Automotive opera mais de 25 empresas, incluindo a Autotrader 
e a Kelley Blue Book. Para atender as altas expectativas dos 
compradores e vendedores de automóveis, a Cox precisava de 
um sistema que a ajudasse no desenvolvimento contínuo e na 
entrega mais rápida de novos produtos.

SOLUÇÃO
Para atender às necessidades dos clientes, a Cox adotou o Red 
Hat CloudForms para gerenciar a própria infraestrutura de cloud 
e fornecer um portal de autosserviço de fácil acesso para os 
funcionários. Além disso, a Cox combinou as fontes de dados para 
entender melhor os clientes. Essa iniciativa em explorar o big 
data ajudou a Cox a descobrir o que os clientes procuram on-line 
e a fornecer as informações mais relevantes.

Aceleração da disponibilização dos recursos de TI com autosserviço

COX AUTOMOTIVE

“”“”
“Nós analisamos os números 
para ver quais recursos 
foram implantados e 
quanto tempo levou todo o 
processo. Percebemos que 
economizamos praticamente 
dez anos na espera pela 
entrega dos recursos e quase 
US$ 5 milhões em economia 
de custos.”

JASON CORNELL
GERENTE DE CLOUD E AUTOMAÇÃO 
DE INFRAESTRUTURA,  
COX AUTOMOTIVE

MAIOR PRODUTIVIDADE 
DO DESENVOLVEDOR

PROVISIONAMENTO 
ACELERADO DO 
RECURSO DE TI

CUSTOS REDUZIDOS EM 
QUASE US$ 5 MILHÕES
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DESAFIO
Para tornar o setor ferroviário mais seguro, o Congresso ordenou a 
implementação nacional da tecnologia PTC (Positive Train Control, 
Controle Positivo de Trens). Esse sistema altamente avançado 
permite a parada automática de trens evitando que determinados 
tipos de acidentes ocorram. Contudo, a implementação dessa 
tecnologia está fora do escopo financeiro e técnico de muitas 
ferrovias.

SOLUÇÃO
A Herzog Technologies, líder no setor de comunicações e 
sinalização ferroviária, utilizou a tecnologia e os serviços da 
Red Hat para criar uma solução em cloud que ajuda as ferrovias 
na implementação rápida e econômica da tecnologia PTC. Como 
resultado, a Herzog reduziu os custos com infraestrutura e obteve 
uma vantagem competitiva nos mercados ferroviário e de PTC.

Criação de uma solução de cloud automatizada e escalável

HERZOG TECHNOLOGIES

“”“”
"Escolhemos o Red Hat 
CloudForms para transformar 
nossa infraestrutura de 
virtualização existente 
em uma verdadeira cloud 
privada, pois ele fornece 
funcionalidade sob demanda 
para escalar a infraestrutura 
com eficiência e realizar 
melhorias na iteração."

TRAVIS ROLLINGS
DIRETOR DE SISTEMAS 
DE ESCRITÓRIO, 
HERZOG TECHNOLOGIES

VANTAGEM COMPETITIVA 
OBTIDA

EFICIÊNCIA DE 
IMPLANTAÇÃO 
APRIMORADA

CUSTOS REDUZIDOS 
E NOVAS RECEITAS 

ATINGIDAS
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Obtenha controle com 
conformidade orientada 

por políticas.

Dê suporte às equipes de 
negócios e de desenvolvimento 

com a disponibilização mais 
rápida de serviços de TI.

Automatize os processos 
de TI para aumentar a 

eficiência.

Saiba como a automação pode ajudar sua organização a progredir

CRIAÇÃO DA BASE PARA 
O AVANÇO DIGITAL

DESCUBRA COMO A AUTOMAÇÃO PODE AJUDAR VOCÊ 
A DAR SUPORTE PARA OS NEGÓCIOS DIGITAIS EM  
RED.HT/AUTOMATE-IT.

Copyright © 2017 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.

http://red.ht/automate-it
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