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2 MIDDLEWARE 

3 SISTEMA 

OPERACIONAL 
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FOLHETO

RED HAT
Líder mundial no fornecimento de serviços e soluções open source para TI corporativa

NOSSA HISTÓRIA

Há mais de duas décadas, a Red Hat teve um insight: uma visão de desenvolver softwares 

melhores. A partir de então, a colaboração entre um ecossistema de líderes de TI, defensores 

do open source, desenvolvedores e parceiros, resultaram na criação de uma base perfeita para 

o futuro da TI, o Red Hat® Enterprise Linux®. Mas isso era apenas o começo.

Hoje, a Red Hat está à frente no desenvolvimento de softwares open source para TI corporativa,  

com um amplo portfólio de soluções e serviços voltados para os mercados comerciais. 

Aquela visão de desenvolver softwares melhores hoje é uma realidade. CIOs e departamentos 

de TI de todo o mundo confiam na Red Hat como fornecedor de soluções que atendem 

às necessidades de seus negócios. Soluções que proporcionam liderança em tecnologia, 

desempenho, segurança e valor incomparável para mais de 90% das empresas listadas na 

Fortune Global 5001. Soluções confiáveis e inovadoras que as preparam para o futuro da TI. 

INOVAÇÃO POR MEIO DE COLABORAÇÃO

A Red Hat é o ponto central de conexão na rede global de clientes, parceiros, organizações de 

pesquisa, instituições acadêmicas e comunidades open source. A união desses grupos inovadores 

promove a colaboração. O resultado dessas inúmeras exigências de computação, diferentes 

abordagens e habilidades é uma tecnologia que atende às necessidades dos ambientes atuais de 

maneira muito mais eficiente do que qualquer outro fornecedor. 

Oferecemos essa tecnologia aos nossos clientes por meio de ofertas de soluções comerciais 

para ambientes exigentes. A implantação de soluções da Red Hat e de seus parceiros ajuda os 

clientes a se beneficiarem do que há de melhor nos dois mundos: tecnologia inovadora aliada aos 

serviços, segurança e previsibilidade que seus negócios exigem.

LEVANDO O OPEN SOURCE PARA O MUNDO CORPORATIVO

Nosso modelo de negócios se espelha no mundo altamente conectado em que vivemos, 

onde ideias e informações podem ser compartilhadas em segundos ao redor do mundo. Isso 

permite aos nossos clientes desfrutar dos mais altos níveis de inovação tecnológica, enquanto 

permanecem alinhados às necessidades corporativas reais. Os modelos tradicionais de 

desenvolvimento de softwares proprietários não são compatíveis com esse método eficiente, 

rápido e com foco no cliente.

Os clientes da Red Hat obtêm o máximo retorno sobre seus investimentos, oferecendo soluções 

desenvolvidas em colaboração com os nossos parceiros de hardware e software. Essa extensa 

colaboração conecta cada aspecto da empresa, proporcionando aos clientes implantar 

configurações integradas e certificadas.

 1 Dados de clientes da Red Hat e lista da Fortune Global 500, 2015
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FAZENDO NEGÓCIOS COM A RED HAT

Ecossistema: enquanto nosso modelo de desenvolvimento resulta em soluções inovadoras, nosso 

modelo de negócios oferece uma forma simples de os departamentos de TI fazerem a implantação 

com a maior eficiência possível. Nosso abrangente ecossistema inclui:

• Certificações por meio de parceiros de hardware OEM e software ISV.

• Integradores de sistemas e fornecedores de serviços que oferecem integração simplificada de 

tecnologias, além de experiência e conhecimento sobre a indústria local.

• Parceiros de alianças globais que trabalham ao nosso lado assegurando que nossas soluções 

funcionem de forma conjunta, em escala e a longo prazo, para implantações de missão crítica.

• Distribuidores e revendedores que oferecem as soluções Red Hat para indústrias de diversos 

portes e segmentos.

Modelo de subscrição: as soluções da Red Hat são oferecidas como assinaturas anuais, 

proporcionando aos clientes uma forma simples de gerenciar e cotar suas compras. Além disso, as 

soluções Red Hat são também utilizadas por nossos parceiros OEM e ISV para suas certificações; 

portanto, os clientes podem implantar configurações completas, com a garantia de suporte total, 

selecionadas a partir de milhares de aplicativos e plataformas de hardware. 

SOLUÇÕES E SERVIÇOS

A Red Hat fornece um conjunto completo de tecnologias abertas, além de seu premiado suporte, 

consultoria e treinamento. Com este conjunto totalmente aberto, você não tem lock-in com 

fornecedor, o que permite à sua empresa ter liberdade de escolha no futuro.  

Tecnologias fundamentais: as nossas soluções tecnológicas oferecem os recursos necessários 

para implantar uma infraestrutura de TI completa e de alto desempenho que seja flexível, 

escalável e segura. Além de contarem com maior interoperabilidade, essas soluções foram 

projetadas para os ambientes de TI mais exigentes.

Tecnologias em cloud: o sucesso explosivo do cloud computing é impulsionado por um compromisso 

com os padrões abertos, comunidades independentes, APIs de uso liberado e a não dependência de 

um único fornecedor. Usando as nossas soluções básicas como base, a visão de cloud híbrida aberta 

da Red Hat impulsiona os nossos recursos de cloud, garantindo maior produtividade, otimização 

dos ativos e gerenciamento dos aplicativos e dados associados por meio de uma infraestrutura 

heterogênea, não importando se a infraestrutura é cloud ou on-premise. 

Ofertas de serviço: nossas premiadas ofertas de consultoria e treinamento, juntamente com 

nossas certificações, ajudam os clientes a usar integralmente o valor de suas subscrições, 

fornecendo conhecimento, suporte profissional e habilidades hands-on que garantem o sucesso.

NOSSOS CLIENTES

O sucesso da Red Hat está totalmente conectado ao sucesso de nossa comunidade inovadora. As 

grandes ideias são desenvolvidas a partir de boas ideias. As empresas mais inovadoras do mundo 

confiam na Red Hat. Saiba mais sobre nossa relação com estas empresas, leia seus depoimentos 

em www.redhat.com/pt-br/success-stories. 

"Consideramos  
a Red Hat uma das 

poucas organizações 
com engenharia e um 
dos melhores serviços 

de suporte dos Estados 
Unidos."

JOHN DEFEO 

VICE-PRESIDENTE DE INFRAESTRUTURA, 

CIGNA

CADA SUBSCRIÇÃO 

RED HAT INCLUI: 

• Fornecimento de uma 

solução totalmente 

certificada em hardware, 

plataforma, software e 

aplicativo dos principais 

fornecedores do mercado.

• Solução, ecossistema de 

certificações, fluxo inovador, 

manutenção e suporte, tudo 

em um único pacote de fácil 

aquisição.

• Atualizações ilimitadas.

• Suporte, segurança 

e correções de bugs ilimitadas.

• Acesso às fontes do software, 

binários e documentação 

completa.

• Acesso ao Portal do Cliente 

Red Hat e à abrangente base 

de conhecimento.

SAIBA MAIS
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