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A inovação está no DNA de tudo que a Red Hat faz - nossas comunidades open source não  

aceitariam menos do que isso. Agora, mais do que nunca, os mesmos princípios que guiaram 

o sucesso do software open source estão aparecendo no modo como as empresas entregam 

software. Para fazer a transição para a cloud, os líderes de negócios não podem mais confiar apenas 

em ferramentas: eles precisam avaliar como as equipes de sua organização estão utilizando-as.

O Red Hat® Open Innovation Labs é uma residência imersiva que fornece aos clientes as habilidades, 

ferramentas e processos para entregar melhores softwares e mais rapidamente para atender às 

demandas do mercado atual.

Seja cocriando um produto disruptivo, acelerando a transformação cultural nas companhias,     

ou descobrindo o que é possível com um conjunto de métodos e ferramentas open source, o 

Open Innovation Labs foi criado para impulsionar as ideias mais inovadoras das organizações.

DEFININDO O CAMINHO PARA A INOVAÇÃO 

O Red Hat Open Innovation Labs oferece um ambiente para que os clientes desenvolvam aplicações com 

velocidade, agilidade, escalabilidade e mais segurança. Durante uma residência do Red Hat Open 

Innovation Labs, os clientes podem usar microsserviços, implantá-los em containers e entregá-los 

usando metodologias DevOps em ambientes físicos, móveis e em cloud.  

Isto permite que as empresas escalem para cima ou para baixo mais rapidamente e ajuda               

a atingir novas exigências.

Durante o Red Hat Open Innovation Labs, os clientes poderão:

• Modernizar aplicações tradicionais, desenvolver aplicações contemporâneas ou fazer 

ambos  — Em uma plataforma consistente e moderna, o Red Hat OpenShift Container Platform, 

clientes trabalham com a equipe de especialistas da Red Hat para orquestrar e escalar apli-

cações, enfrentar áreas como containers, entrega contínua, microsserviços, design orientado 

pelo domínio e desenvolvimento de aplicações móveis. Tudo isso enquanto vivenciam o DevOps 

para acelerar o desenvolvimento e implantação de aplicações. 

• Inovar a partir do primeiro dia usando nossa infraestrutura push-button, automatizada com 

o Ansible by Red Hat  — Desenvolvedores passam mais tempo desenvolvendo com as ferramentas de 

sua escolha, a partir de acesso total à nossa pilha de tecnologia e uma infraestrutura que pode 

ser estabelecida em horas em nuvens públicas, híbridas ou privadas. Isto resulta em tempo 

necessário para gerar valor mais rápido e resultados mensuráveis.

• Ter acesso ao portfólio completo da Red Hat — Desenvolva e teste software em plataformas 

modulares. 

• Inovar em qualquer lugar  —  Acesso a um ambiente em cloud seguro que permite que membros 

autorizados da equipe trabalhem juntos a partir de qualquer lugar, a qualquer momento. 

O desenvolvimento pode acontecer na sua empresa, em uma instalação do Red Hat Open 

Innovation Labs, em um local de trabalho compartilhado em sua cidade, ou virtualmente.      

• Residência com período de 

tempo definido para acelerar 

as ideias mais inovadoras 

dos clientes

• Modernize aplicações 

legadas ou desenvolva 

outras mais modernas

• Vivencie o DevOps com 

métodos e ferramentas 

comprovados

• Desenvolva a partir do 

primeiro dia com uma 

infraestrutura pushbutton 

e ambiente de desenvolvim-

ento automatizado  

• Saia com um protótipo de 

aplicação que funciona e os 

métodos e ferramentas para 

transformar sua empresa

RED HAT OPEN INNOVATION LABS
Impulsione o desenvolvimento de aplicações modernos e acelere a transformação cultural 
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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 também oferece 
premiados serviços de suporte, treinamento econsultoria. 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 liberação de recursos para o crescimento e preparam os 
clientes para o futuro da TI. Saiba mais em http://www.redhat.com
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INOVAÇÃO PERCEBIDA

Ao final de uma residência do Open Innovation Labs, os clientes podem sair com uma ferra-

menta ou protótipo de aplicação que funciona, além dos métodos e habilidades para orientar                   

a transformação quando voltarem para suas empresas.

• Pessoas— aprendizado contínuo é uma parte fundamental de qualquer residência do Open 

Innovation Labs. Os participantes do Labs ganharão experiência prática através da programa-

ção em parceria com a equipe de especialistas Red Hat. Além disso, os participantes terão 

acesso ao Red Hat Learning Subscription, onde se beneficiarão de acesso ilimitado e sob 

demanda a todos os cursos de treinamento da Red Hat por um ano. 

• Tecnologia— após a residência, os clientes saem com protótipo que funciona, uma infraestru-

tura baseline e o backlog para construir a partir da base que estabeleceram durante o Labs.

• Metodologia — as residências do Labs usam os princípios do open source - open exchange, 

transparência, participação, prototipagem rápida, meritocracia e comunidade - para implemen-

tar DevOps e acelerar a transformação digital dentro de sua organização.

“Nós queríamos lançar 
uma nova aplicação que 

poderia causar uma 
disrupção no mercado 
de assistência médica, 

permitindo que os pacientes 
solicitassem serviços de 

cuidados urgentes e ajuda 
para emergências através 

de uma aplicação móvel. 
Nós escolhemos a Red 

Hat como nossa parceira 
devido à sua equipe, cultura 

e a residência do Open 
Innovation Labs. Foi a 

abordagem perfeita para 
acelerar a criação de nossas 

aplicações móveis para 
pacientes e fornecedores 

de cuidados de saúde. Nós 
pudemos deixar nosso 

ambiente cotidiano por 
um tempo para trabalhar 

de perto com o pessoal 
da Red Hat para tornar 

nosso cuidado médico mais 
acessível e trabalhar no 

mundo real. Foi incrível e 
fascinante trabalhar com 

pessoas que acabamos de 
conhecer - para construir 

algo que tínhamos em 
nossas cabeças há anos 
e construir uma relação 
de confiança com eles”          
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EXPERIMENTE ENVOLVA SUA EQUIPE
CATALIZE 
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