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• Inovação colaborativa

• Melhores práticas do 

mercado

• Melhora no ROI e economia 

de investimentos 

• Agilidade na implementação

• Jornada para a cloud

• Metodologia DevOps

• Profissionais altamente 

qualificados

Para mais informações, visite:  

red.ht/consultoria

INTRODUÇÃO 

Plataformas de containers ajudam empresas a se tornarem mais ágeis e aumentarem a respon-

sividade. Como resultado, containers estão se tornando um componente essencial da trans-

formação digital. Uma solução pronta para a implantação de ponta a ponta, permite que as 

organizações construam aplicativos nativos em cloud mais facilmente, os implantem e gerenciem 

cargas de trabalho através da cloud híbrida, ajudando empresas a modernizar a infraestrutura de 

TI sem sacrificar os investimentos existentes.

DÊ O PRIMEIRO PASSO COM A RED HAT CONSULTING

A solução Containers on Cloud do Red Hat Services fornece uma abordagem testada e men-

toria lado a lado para acelerar a agilidade dos negócios. A oferta combina cargas de trabalho 

nativas em container com infraestrutura-como-serviço (IaaS) em infraestruturas físicas, virtuais 

e de cloud. Com um histórico de tornar possível o sucesso das empresas com o open source,                

o Red Hat Services entrega habilidades avançadas, acesso a lançamentos do portfólio e orienta-

ções da Red Hat e uma cultura de colaboração e inovação.

Com o Red Hat Services, clientes podem solucionar a complexidade de implantar containers na 

cloud e focar em transformar a cultura organizacional. Ao longo do processo, clientes estabel-

ecerão e evoluirão capacidades usando:

• Red Hat Learning Subscription, que oferece acesso sob demanda a um amplo catálogo de 

treinamentos online da Red Hat, com ritmo próprio, em uma única assinatura anual. O Red Hat 

Learning Subscription inicialmente prepara suas equipes de TI para compreender containers 

e plataformas em cloud e então suportar aprendizado profundo em casos de uso específicos, 

uma vez que trabalham junto com a Red Hat Consulting para desenvolver e operacionalizar 

uma plataforma de cloud integrada e nativa em containers.

• Red Hat Cloud Suite, que inclui o Red Hat OpenShift®, plataforma líder em desenvolvimento de 

aplicativos baseados em containers, construída com orquestração de containers Kubernetes 

e operando no Red Hat OpenStack® Platform, a plataforma líder para infraestrutura de          

cloud privada.

• Red Hat Consulting, que está idealmente posicionada para alinhar equipes, agilizar proces-

sos e fazer sistemas empresariais e aplicações trabalharem juntos usando open source e                 

tecnologias proprietárias.    

RED HAT SERVICES: CONTAINERS ON CLOUD
Uma abordagem estratégica para acelerar a agilidade dos negócios 
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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 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 liberação de recursos 
para o crescimento e preparam 

os clientes para o futuro da TI. 

Os consultores da Red Hat se unem com as equipes dos clientes para realizar as seguintes 

sessões:  

Descoberta Identificar em conjunto os motivadores do negócio, métricas essenciais, 

restrições e resultados desejados para a adoção bem-sucedida de containers     

em clouds.

Design Participe de uma série de workshops liderados por arquitetos para definir uma 

capacidade mínima viável de containers em cloud, incluindo cargas de trabalho 

planejadas para implementação inicial.  

Implementação Trabalhe junto com especialistas da Red Hat para construir um ambiente do 

Red Hat OpenStack Platform otimizado para o Red Hat OpenShift, com padrões 

arquitetônicos comprovados. Incorpore uma aplicação inicial na plataforma, 

incluindo containerização, promoção e lançamento através de uma sequência 

de implantação automatizada, construída em uma base de cloud elástica,             

open e containerizada.  

Capacitação Receba mentoria prática e treinamento sob demanda em infraestrutura 

de cloud e práticas de entregas de software moderno para empoderar sua 

equipe para operacionalizar o Red Hat Openshift em sua nova infraestrutura e 

entregar um ambiente de produção do Red Hat OpenShift operando no Red Hat         

OpenStack Platform.

Iteração Reveja resultados e identifique futuras ações para otimizar ainda mais as habili-

dades operacionais. Expanda o portfólio de aplicativos nativos em cloud. Expanda 

as cargas de trabalho para ambientes de cloud híbrida. Trabalhe com o Red Hat 

OpenStack Platform para transformar os processos de negócios.   

Tabela 1. Abordagem da Red Hat Consulting 

A DIFERENÇA DA RED HAT CONSULTING 

Direto da fonte.  As equipes da Red Hat Consulting têm linhas diretas de comunicação com           

o suporte da Red Hat e organizações de desenvolvimento de produtos. Muitos de nossos con-

sultores também são contribuidores ativos nas comunidades open source upstream por trás de 

todas as tecnologias da Red Hat. 

Experiencia técnica diversa. A Red Hat Consulting mantém profunda experiência em ambos        

o open source, sistemas proprietários e plataformas de aplicativos no mercado, fornecendo aos 

clientes uma visão mais completa de suas empresas. Nossa orientação é baseada em um entendi-

mento holístico da construção de sistemas empresariais, não apenas nossos próprios produtos. 

Abordagem baseada em mentoria. A Red Hat Consulting utiliza uma abordagem baseada em 

mentoria que fornece a transferência de conhecimento correta para impulsionar a mudança de 

um cliente para a Red Hat de modo seguro e eficiente. Como líder no open source, a Red Hat 

acredita que o conhecimento deve ser tão aberto quanto o código-fonte. 
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