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VISÃO GERAL 

O Red Hat® Fuse é uma plataforma de integração distribuída com opções de implantação 

autônoma, em cloud e como iPaaS. Com o Fuse, os especialistas em integração, desenvolvedores 

de aplicações e usuários de negócios podem desenvolver soluções conectadas de maneira 

independente, no ambiente que desejarem. Essa plataforma unificada permite aos usuários 

colaborar, acessar recursos de autosserviço e impor a governança.

Por ser uma plataforma universal, o Fuse conecta tudo, incluindo sistemas legados, interfaces de 

programação de aplicações (APIs), redes de parceiros e dispositivos de Internet das Coisas (IoT). 

Como resultado, os usuários de TI e de outros departamentos podem criar uma solução unificada 

que leve os benefícios da integração ágil para todas as áreas da empresa.

OS BENEFÍCIOS DA 
INTEGRAÇÃO

Atualmente, a integração é 

um elemento estratégico da 

TI corporativa, além de ser 

essencial para:

• Obter insights abrangentes 

sobre os negócios.

• Criar ecossistemas robustos.

• Proporcionar experiências 

avançadas aos clientes.

Figura 1. O Red Hat Fuse oferece integração para todas as soluções e todos os usuários.
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PRINCIPAIS RECURSOS E FUNCIONALIDADES

O Red Hat Fuse oferece aos usuários opções de método de implantação, arquitetura e 

ferramentas para dar suporte à colaboração em todas as áreas da empresa.

• Autosserviço para usuários: os desenvolvedores de aplicações podem criar, implantar e 

estender os microsserviços de maneira independente, enquanto os usuários de departamentos 

não técnicos têm a capacidade de conectá-los, respeitando as políticas de governança e os 

processos da empresa.

• Entrega contínua: os especialistas em integração e desenvolvedores de aplicações podem 

desenvolver e testar soluções integradas com facilidade. A plataforma automatiza os testes, 

o provisionamento e a proteção de serviços individuais.

• Infraestrutura distribuída: as integrações, criadas a partir de padrões de integração 

empresarial (EIPs) predefinidos e mais de 200 conectores, são implantadas em uma 

infraestrutura com suporte nativo a containers para fácil adaptação e escalonamento rápido.

• Interface low-code: os desenvolvedores e usuários de áreas não técnicas podem aproveitar 

os serviços predefinidos e padrões de integração, ajudando várias equipes a inovar 

continuamente.

IDC: O VALOR DE 
NEGÓCIO DAS SOLUÇÕES 
DE INTEGRAÇÃO DA 
RED HAT

• Receita adicional por ano: 

US$ 400 mil

• Retorno sobre o 

investimento (ROI) em 

três anos: 520%

• Período de retorno 

financeiro: 6 meses

LEIA O RELATÓRIO

Figura 2. O Red Hat Fuse oferece recursos de integração para todos os tipos de usuários.

Aplicações integradas

Aplicações integradas

PLATAFORMA

UI / UX
RED HAT®

DEVELOPER STUDIO
FUSE IGNITE
LOW CODE

Especialista em integração Desenvolvedor de aplicações Usuário de negócios

On-premise Cloud pública/privada iPaaS

Serviço

Serviço Microsserviço

MicrosserviçoServiço

APIs

APIs

APIs

Aplicações integradas

Aplicações integradasMicrosserviço

Microsserviço

https://www.redhat.com/pt-br
https://www.redhat.com/pt-br/resources/business-value-integration-products-idc-snapshot


Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, o logotipo Shadowman e JBoss são marcas comerciais e registradas 
da Red Hat, Inc. e suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Linux® é uma marca registrada da Linus Torvalds nos 
Estados Unidos e em outros países.

br.redhat.com 
f12340_1805

facebook.com/redhatinc 
@redhat 

linkedin.com/company/red-hat 

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

AMÉRICA LATINA   
+54 11 4329 7300 

latammktg@redhat.com  
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POR QUE ESCOLHER A RED HAT?

As soluções da Red Hat são baseadas em projetos de tecnologia open source populares, 

oferecendo aos usuários acesso às inovações mais recentes, fim da dependência de fornecedor e 

um custo total de propriedade reduzido.

A Red Hat integra distribuições da comunidade e realiza rigorosos processos de controle e 

garantia de qualidade nas distribuições resultantes antes de incluí-las em pacotes para a TI 

corporativa. As soluções baseadas em subscrição da Red Hat contam com o suporte de serviços 

de consultoria e treinamento, oferecendo além da tecnologia, o conhecimento especializado e os 

valores necessários para o sucesso dos seus negócios hoje e no futuro.

SAIBA MAIS

• Experimente o Red Hat Middleware: teste nossos programas de software antes de adquiri-

los. Instale, execute demonstrações e desenvolva projetos de prova de conceito (PoC). Acesse 

https://access.redhat.com/downloads.

• Saiba como aproveitar ao máximo o Red Hat Middleware: assista a webinars, tutoriais, 

demonstrações e muito mais em developers.redhat.com/middleware.

• Participe da comunidade open source: escreva um blog, junte-se a um grupo de usuários, 

contribua com códigos ou teste as próximas versões em jboss.org/contribute e apache.org.
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