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Transforme os dados em um ativo 
empresarial

Este ebook discute várias tecnologias 
para a análise de dados acionáveis.

• Inteligência artificial: máquinas 
imitam o comportamento 
humano para realizar tarefas 
que normalmente requerem a 
intervenção humana.

• Machine learning: um subconjunto 
da IA que usa algoritmos e modelos 
estatísticos para executar tarefas 
sem instruções explícitas.

• Aprendizado profundo: 
um subconjunto do ML que 
usa camadas para extrair 
progressivamente funcionalidades 
gerais de dados brutos, de modo 
semelhante ao cérebro humano.

Leia An executive’s guide to real-
world AI (conteúdo em Inglês) para 
descobrir os aspectos de negócios da 
IA e do ML. 

Dados são ativos empresariais valiosos
A previsão é que o volume de dados armazenados no mundo aumente para 8,9 
zettabytes até 2024.1 Em um mundo digital, seus dados podem representar uma 
vantagem competitiva. No entanto, a coleta de dados é apenas o primeiro passo. O modo 
como sua empresa os usa é o que realmente faz a diferença.

Inteligência artificial (IA), machine learning (ML) e deep learning (DL) utilizam dados para 
oferecer insights de negócios, automatizar tarefas e modernizar os recursos do sistema. 
Essas tecnologias têm o potencial de transformar todos os aspectos da empresa, dos 
funcionários e clientes às operações e desenvolvimento. Incorporar IA/ML em suas 
aplicações de software pode ajudar você a alcançar resultados empresariais mensuráveis, 
tais como:

• Aumento da satisfação dos clientes.

• Serviços digitais diferenciados.

• Otimização dos serviços empresariais existentes.

• Automatização das operações empresariais.

• Aumento de receita.

• Redução de custos.

Obtenha mais valor de negócios com seus 
dados

Casos de uso de IA/ML em diversos setores

Saúde
• Aumento da eficiência em análises clínicas.

• Diagnósticos mais rápidos e precisos.

• Melhorias nos resultados de pacientes.

Serviços financeiros
• Personalização de serviços voltados ao 

cliente.

• Aperfeiçoamento da análise de risco.

• Detecção de fraudes e lavagem de dinheiro.

Seguros
• Automação do processamento de sinistros.

• Disponibilização de serviços de seguro 
baseados no uso.

Telecomunicações
• Insights sobre o comportamento de clientes.

• Melhoria na experiência do cliente.

• Otimização do desempenho da rede 5G.

Setor automotivo
• Suporte à direção autônoma.

• Previsão das necessidades de manutenção.

• Aprimoramento das cadeias de suprimento.

 1 IDC, "IDC’s Global StorageSphere Forecast Shows Continued Strong Growth in the World’s Installed Base of Storage Capacity" (conteúdo em inglês), 13 de maio de 2020. 
idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46303920

https://enterprisersproject.com/ai-executives-guide
https://enterprisersproject.com/ai-executives-guide
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46303920
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Desafios de implantar iniciativas de 
IA/ML

Organizações encaram diversos 
desafios para desenvolver um ambiente 
de IA/ML:

• Escassez de talentos. Há 
uma quantidade limitada de 
especialistas em IA/ML disponíveis, 
o que dificulta encontrar e reter 
profissionais.

• Falta de dados utilizáveis para uso 
imediato. As empresas coletam 
grandes volumes de dados, mas 
devem primeiro encontrar os dados 
certos e prepará-los para cada 
iniciativa de IA/ML.

• Equipes discrepantes. Operações 
manuais, lentas e discrepantes 
podem prejudicar a implantação de 
IA/ML.

• Demora na disponibilidade de 
recursos. A lentidão na entrega da 
infraestrutura e das ferramentas 
pode atrapalhar o desenvolvimento, 
a integração e a implantação de 
modelos em aplicações.

Ainda assim, é possível superar todos 
esses desafios adotando abordagens 
de desenvolvimento de aplicações 
nativas em nuvem para seu clico de vida 
de IA/ML.

Implantar IA/ML no ambiente de produção é um processo iterativo que requer muito mais 
do que apenas a criação de modelos relacionados. As principais etapas do ciclo de vida 
de IA/ML são:

1. Definir as metas empresariais para a iniciativa de IA/ML e compartilhá-las com todos 
os stakeholders.

2. Coletar e preparar os dados necessários para a iniciativa de IA/ML.

3. Desenvolver modelos de ML/DL de acordo com as metas.

4. Implantar modelos de ML/DL no processo de desenvolvimento de aplicações.

5. Implementar aplicações inteligente baseadas em ML/DL e iniciar a inferência.

6. Monitorar e gerenciar modelos para que se tornem mais precisos com o passar do 
tempo.

Com uma arquitetura de IA/ML open source e adaptável, é possível realizar esse processo 
de forma mais eficaz. Essa arquitetura requer muitas tecnologias e recursos essenciais:

• Ferramentas de IA/ML e DevOps: permitem que cientistas de dados, engenheiros 
de ML e desenvolvedores de aplicações criem, implantem e gerenciem aplicações e 
modelos de ML/DL.

• Pipelines de dados: disponibilizam dados limpos a cientistas de dados para criação, 
treinamento e teste de modelos de ML/DL e a desenvolvedores de aplicações para 
atender às necessidades de gerenciamento de dados.

• Plataforma de nuvem: proporciona aos engenheiros e cientistas de dados, 
engenheiros de ML e desenvolvedores de aplicações, o acesso aos recursos 
necessários para acelerar o trabalho.

• Aceleradores de computação, armazenamento e rede: aceleram a preparação de 
dados, o desenvolvimento de modelos e as tarefas de inferência.

• Endpoints de infraestrutura: disponibilizam recursos em ambientes locais e virtuais, 
na edge e em ambientes de nuvens privadas, públicas e híbridas, em todos os estágios 
das operações de IA/ML.

Neste ebook, você verá uma análise das principais considerações sobre a criação de uma 
arquitetura de IA/ML eficaz.

Crie um ambiente de IA/ML pronto para 
produção

Coletar e preparar 
dados

Definir e 
compartilhar metas 

de negócios

Integrar modelo 
em aplicações

Implantar aplicações 
e inferência

Criar modelo de 
ML/DL

Monitorar e 
gerenciar modelo

Fontes e pipeline de dados de ML/DL

Plataforma de nuvem híbrida

Ferramentas de ML/DL e DevOps

Aceleração de hardware

Endpoints de infraestrutura
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Orquestração de containers
A orquestração de containers envolve o gerenciamento da 
criação, implantação e do ciclo de vida de containers em todo o 
ambiente. 

Qual a importância da orquestração de containers 
para as iniciativas de IA/ML?
Depois de adotar a tecnologia de containers, você precisará de 
uma maneira de implantar, gerenciar e escalar seus containers 
com eficiência. Com uma ferramenta de orquestração, é 
possível administrar o ciclo de vida dos containers de modo 
consistente. Normalmente, essas ferramentas centralizam o 
acesso aos recursos de computação, armazenamento e rede em 
ambientes locais, de nuvem ou na edge. Elas também oferecem 
funcionalidades unificadas de programação de cargas de 
trabalho, controles de multilocação e imposição de cotas.

Melhores práticas e recomendações
Escolha uma ferramenta de orquestração de containers baseada 
em Kubernetes para aproveitar uma das principais tecnologias 
open source.

Containers
Container é uma unidade básica de software que empacota 
aplicações com todas as respectivas dependências. Os 
containers simplificam o processo de criação de aplicações, além 
de facilitar a implantação de aplicações em ambientes diferentes 
sem a necessidade de alterá-las.

Qual a importância dos containers para as iniciativas 
de IA/ML?
Cientistas de dados, engenheiros de ML e desenvolvedores de 
aplicações precisam de acesso a ferramentas e recursos que 
preferem utilizar para que sejam mais produtivos. Ao mesmo 
tempo, as equipes de operações de TI precisam garantir 
que os recursos estejam atualizados, em conformidade e 
possam ser usados de maneira segura. Com os containers, 
é possível implantar de modo rápido e fácil uma ampla 
seleção de ferramentas de IA/ML em ambientes híbridos com 
consistência. As equipes podem modificar e compartilhar 
imagens de containers com recursos para controle de versão 
de forma iterativa, a fim de monitorar mudanças e assegurar 
a transparência. Além disso, o isolamento de processos e o 
controle de recursos aprimora a proteção contra ameaças.

Melhores práticas e recomendações
Procure uma plataforma de aplicações em container que 
seja robusta e altamente disponível. Ela também deve 
incluir funcionalidades integradas de segurança e facilitar a 
implantação, o gerenciamento e a migração de containers em 
todo o ambiente. Escolha uma plataforma open source que 
possa ser integrada a uma ampla gama de tecnologias para 
proporcionar mais flexibilidade e opções.

Considerações sobre o ambiente de IA/ML

Containers e orquestração de containers

Kubernetes
é o framework líder em orquestração de containers.3

ExxonMobil usa uma plataforma de aplicações em 
container open source para

melhorar a colaboração
entre equipes de ciência de dados.2

 2 Estudo de caso da Red Hat, "ExxonMobil acelera o compartilhamento de informações e ganha agilidade e produtividade", acessado em 12 de junho de 2020.

 3 Red Hat, "Hybrid cloud, enterprise Kubernetes" (conteúdo em inglês), acessado em 12 de junho de 2020.

https://www.redhat.com/pt-br/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/pt-br/topics/containers
https://www.redhat.com/pt-br/topics/containers/what-is-kubernetes
https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/exxonmobil
https://www.openshift.com/learn/topics/kubernetes/
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DevOps
DevOps é uma abordagem colaborativa que une pessoas, 
processos e tecnologias para acelerar a entrega de serviços e 
aplicações de alta qualidade.

Qual a importância do DevOps para as iniciativas de 
IA/ML?
As organizações precisam desenvolver e implantar modelos 
de IA/ML, bem como as aplicações que usam esses modelos, 
com rapidez e eficiência. No entanto, a falta de colaboração 
entre equipes impede que 87% dos projetos de ciência de 
dados avancem para a fase de produção.6 As abordagens 
de DevOps fomentam a colaboração entre equipes de IA/
ML, desenvolvimento de aplicações e operações de TI, com 
o objetivo de acelerar o tempo de produção para aplicações 
com tecnologia de ML. A automação, geralmente na forma 
de pipelines de integração e entrega contínuas (CI/CD), 
possibilita a realização de alterações rápidas, incrementais e 
iterativas, para acelerar os ciclos de vida do desenvolvimento de 
aplicações.

Melhores práticas e recomendações
O DevOps não se limita à tecnologia, ele também envolve 
pessoas e processos. Aplique abordagens de DevOps em todo o 
seu ciclo de vida de IA/ML. Aproveite os recursos de automação 
das suas plataformas e ferramentas, além de outras tecnologias 
open source como Argo, Tekton, Jenkins e Spinnaker, para criar 
pipelines de CI/CD.

Gerenciamento do ciclo de vida de aplicações
O gerenciamento do ciclo de vida de aplicações envolve a 
implantação, a escalabilidade e a administração de aplicações 
executadas dentro de containers.

Qual a importância do gerenciamento do ciclo de 
vida de aplicações para as iniciativas de IA/ML?
Em uma pesquisa da Red Hat, 29% dos clientes mencionaram 
que gerenciar compatibilidades e complexidades de um stack 
de software em evolução é um dos principais desafios para as 
iniciativas de IA/ML.4 Os componentes de gerenciamento de 
ciclo de vida das aplicações são integrados à ferramenta de 
orquestração de containers para que seja possível administrar 
aplicações containerizadas diretamente, tais como ferramentas 
de desenvolvimento de IA/ML. As equipes de operações 
de TI podem automatizar tarefas comuns relacionadas 
ao gerenciamento do ciclo de vida, como configuração, 
provisionamento e atualização, para aumentar a eficiência, a 
velocidade e a precisão. Cientistas de dados, engenheiros de ML 
e desenvolvedores de aplicações podem implantar ferramentas 
e aplicações a partir de um catálogo de serviços pré-aprovados, 
sem a necessidade de pedir a ajuda das equipes de operações 
de TI. Além disso, com a automação, as equipes ficam livres 
de tarefas tediosas e podem se concentrar em atividades 
estratégicas mais interessantes.

Melhores práticas e recomendações
Escolha ferramentas para o gerenciamento do ciclo de vida de 
aplicações em container que incluam recursos de automação  
e integração fáceis de usar com suas ferramentas de  
IA/ML preferidas. Algumas das opções mais populares são o 
Kubernetes Operators e o Helm Charts.

Considerações sobre o ambiente de IA/ML

Gerenciamento de aplicações e DevOps

 4 Red Hat, "Panorama tecnológico global dos clientes Red Hat de 2020", novembro de 2019.

 5 Comunicado à imprensa da Red Hat "A Red Hat acelera os fluxos de trabalho de IA/ML e a entrega de aplicações inteligentes baseadas em IA com o Red Hat 
OpenShift", 24 de março de 2020.

 6 VentureBeat, "Why do 87% of data science projects never make it into production?", 19 de julho de 2019.

 7 Estudo de caso da Red Hat, "Grupo automobilístico global oferece suporte a veículos autônomos com plataforma de dados", abril de 2020.

"As integrações da Seldon [...] por meio de operadores 
Kubernetes, ajudam as organizações a acelerar a 
implantação de modelos de machine learning na nuvem 
híbrida, permitindo que serviços digitais com tecnologia 
de IA sejam lançados mais rápido."5

Alex Housley
Fundador e CEO, Seldon

"Sem essa solução, precisaríamos literalmente de 
milhões de anos para alcançar o nível adequado de 
eficiência e análise de dados. O Red Hat OpenShift 
facilita a implantação de novas aplicações para toda a 
equipe de DevOps."7

Dr. Jochen Thaeder
Arquiteto-chefe, Plataforma de desenvolvimento orientado a dados de alto desempenho 
(D3), DXC Technology

https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops
https://www.redhat.com/pt-br/topics/devops/what-is-ci-cd
https://www.openshift.com/learn/topics/operators
https://hub.helm.sh/
https://www.redhat.com/pt-br/resources/global-tech-outlook-2020
https://www.redhat.com/pt-br/about/press-releases/red-hat-accelerates-aiml-workflows-and-delivery-ai-powered-intelligent-applications-red-hat-openshift
https://www.redhat.com/pt-br/about/press-releases/red-hat-accelerates-aiml-workflows-and-delivery-ai-powered-intelligent-applications-red-hat-openshift
https://venturebeat.com/2019/07/19/why-do-87-of-data-science-projects-never-make-it-into-production/
https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/bmwgroup
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Pipelines de dados
Os pipelines de dados oferecem métodos para coletar, 
preparar, armazenar e acessar conjuntos de dados para o 
desenvolvimento, o treinamento e a inferência de modelos de 
IA/ML.

Qual a importância dos pipelines de dados para as 
iniciativas de IA/ML?
Dados são os componentes principais em todas as iniciativas 
de IA/ML, já que são necessários para treinar, testar e operar 
modelos. No entanto, 22% dos clientes da Red Hat disseram que 
o acesso a dados relevantes é um dos principais desafios para as 
iniciativas de IA/ML.9 Pipelines de dados podem conectar fontes 
de dados distintas, preparar os dados para o uso e os colocar em 
um repositório de fácil acesso aos engenheiros de IA/ML e aos 
desenvolvedores de aplicações. Além disso, os pipelines podem 
ser utilizados para migrar dados usados do armazenamento 
temporário para arquivos permanentes.

Melhores práticas e recomendações
Procure tecnologias que possam ser conectadas aos seus 
bancos de dados, data lakes e outros repositórios existentes. 
Usar interfaces de programação de aplicações (APIs) 
padronizadas e uma rede de baixa latência com alta largura de 
banda facilita o acesso aos dados durante todo o ciclo de vida de 
IA/ML. A integração com ferramentas open source de streaming, 
manipulação e análise de dados, como o Apache Spark, o Kafka 
e o Presto, pode ajudar você a gerenciar seus dados com mais 
eficiência. Outra recomendação é escolher tecnologias que 
ofereçam recursos de governança de dados e funcionalidades 
de segurança integrada para proteger seus negócios.

Plataforma de nuvem híbrida
Uma plataforma de nuvem híbrida oferece uma base de software 
unificada para desenvolver, implantar e gerenciar ferramentas, 
aplicações e modelos em ambientes locais, de nuvem ou na 
edge. 

Qual a importância das plataformas de nuvem 
híbrida para as iniciativas de IA/ML?
É necessário ter uma infraestrutura para desenvolvimento e 
implantação de modelos, software e aplicações de IA/ML. 
Com uma plataforma de nuvem híbrida, é possível desenvolver, 
testar, implantar e gerenciar modelos e aplicações de IA/ML 
da mesma maneira e em todas as partes da infraestrutura, 
proporcionando a você mais flexibilidade. Ela também pode 
oferecer funcionalidades de autosserviço para acelerar a entrega 
de recursos, sem abrir mão do controle da TI. Por fim, uma 
plataforma consistente fornece a base para integrações com 
tecnologias de outros fornecedores, comunidades open source e 
qualquer ferramenta personalizada utilizada por sua empresa.

Melhores práticas e recomendações
Selecione uma plataforma que priorize a segurança, seja 
compatível com a aceleração de hardware, um amplo 
ecossistema de ferramentas de IA/ML e desenvolvimento de 
aplicações e possa ser integrada a recursos de gerenciamento 
de operações e DevOps. Escolher uma plataforma open source 
pode resultar em mais oportunidades de integração e maior 
flexibilidade.

Considerações sobre o ambiente de IA/ML

Plataforma de nuvem híbrida e pipelines 
de dados

 8 Estudo de caso da Red Hat, "HCA Healthcare desenvolve a análise de dados preditiva usando software da Red Hat", maio de 2019.

 9 Red Hat, "Panorama tecnológico global dos clientes Red Hat de 2020", novembro de 2019.

 10 Estudo de caso da Red Hat, "Grupo automobilístico global oferece suporte a veículos autônomos com plataforma de dados", abril de 2020.

"Tanto a HCA Healthcare quanto os serviços de saúde 
em geral estão apenas iniciando sua caminhada em 
direção à transformação digital. A plataforma que 
estamos criando nos permite coletar dados de todas as 
nossas instalações em tempo real, executar qualquer 
algoritmo e aplicar os resultados no tratamento direto 
aos pacientes."8

Dr. Edmund Jackson
Cientista de dados chefe, HCA Healthcare

O BMW Group usa uma plataforma de dados baseada 
em Kubernetes para acessar cerca de

230 PB de armazenamento 
utilizável
e simular até 240 milhões de quilômetros de dados de 
teste.10

https://www.redhat.com/pt-br/resources/hca-healthcare-case-study
https://www.redhat.com/pt-br/resources/global-tech-outlook-2020
https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/bmwgroup
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"Trabalhar com os excelentes 
colegas da Red Hat significa que 
podemos usar novas ferramentas, 
como o processamento de 
linguagem natural e machine 
learning, para desenvolver novos 
insights de dados não estruturados 
e, assim, transformar o setor de 
saúde."

Dr. Jonathan Perlin
Diretor médico executivo, HCA Healthcare

Crie uma base open source flexível para 
suas iniciativas de IA/ML

Fontes e pipeline de dados de ML/DL

Plataforma de nuvem híbrida

Ferramentas de ML/DL e DevOps

Aceleração de hardware

Endpoints de infraestrutura

Gather and  
prepare data

Set and share  
business goals

Integrate model 
into apps

Deploy apps
and inference

Build ML/DL 
model

Monitor and 
manage model

Como líder em tecnologia open source, a Red Hat oferece um portfólio completo, 
conhecimento especializado comprovado e parcerias estratégicas para ajudar você 
a alcançar suas metas com as iniciativas de IA/ML. Com um extenso ecossistema de 
parcerias tecnológicas, oferecemos a base ideal para criar ambientes de IA/ML prontos 
para a produção, além de serviços e treinamentos para acelerar a adoção.

O Red Hat® OpenShift® é uma plataforma de aplicações em container Kubernetes 
para empresas com operações automatizadas para gerenciar implantações em nuvem 
híbrida. Com recursos de computação sob demanda, suporte a aceleração de hardware e 
consistência entre infraestruturas locais e de nuvem, suas equipes terão a velocidade e a 
flexibilidade de que precisam para chegar ao sucesso. Além disso, o provisionamento por 
autosserviço permite que as equipes de IA/ML acessem recursos sem a necessidade de 
acionar outros profissionais de TI. A integração com a unidade de processamento gráfico 
(GPU) da NVIDIA acelera as tarefas de modelagem e inferência. Com as funcionalidades 
para a colaboração, cientistas de dados podem criar e compartilhar resultados de 
modelagem containerizada com os colegas e desenvolvedores de software de maneira 
consistente. Os recursos de DevOps incorporados otimizam o desenvolvimento de 
aplicações inteligentes baseadas em IA/ML.

O portfólio do Red Hat Middleware ajuda a criar um ambiente unificado para 
desenvolvimento, entrega, integração e automação de aplicações. Os serviços de 
integração de dados ajudam a criar pipelines de dados eficazes e os serviços de ambiente 
de execução simplificam o desenvolvimento de aplicações. As ferramentas e os serviços 
de automação de processos podem acessar aplicações inteligentes e modelos de ML/DL 
para otimizar e automatizar processos e decisões de negócios.

Com as soluções de plataforma e armazenamento da Red Hat, tais como o Red Hat 
Enterprise Linux®, Red Hat Virtualization, Red Hat OpenStack® Platform, 
Red Hat OpenShift Container Storage e Red Hat Ceph® Storage, você obtém uma 
infraestrutura definida por software escalável para operações híbridas.

O ecossistema de parceiros certificados da Red Hat permite que você integre as 
ferramentas de desenvolvimento de aplicações e IA/ML de sua escolha à arquitetura, a 
fim de simplificar e automatizar a implantação e o gerenciamento do ciclo de vida.

A Red Hat participa ativamente das comunidades open source Kubeflow e Open Data 
Hub . Essas comunidades oferecem blueprints, conjuntos de ferramentas e fluxos 
de trabalho que usam Apache Spark, Kafka, TensorFlow, notebooks Jupyter e outras 
ferramentas conhecidas de dados e ML.

https://www.redhat.com/pt-br/success-stories/hca-healthcare
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/cloud-computing/openshift
https://www.redhat.com/pt-br/products/middleware
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/enterprise-linux
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/virtualization/enterprise-virtualization
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/openstack-platform
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/cloud-computing/openshift-container-storage
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/storage/ceph
https://catalog.redhat.com/software/operators/explore
http://kubeflow.org
http://opendatahub.io
http://opendatahub.io
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comunidade OpenStack.
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As tecnologias de IA, ML e DL estão transformando praticamente todos os 
aspectos dos negócios. A Red Hat pode ajudar você a criar um ambiente de 
IA/ML pronto para produção que acelera o desenvolvimento e a entrega de 
aplicações inteligentes. Assim, sua empresa fica mais perto de alcançar as metas 
de negócios.

Descubra as vantagens de uma implantação de IA/ML eficaz: 
openshift.com/ai-ml

Você está pronto para usar dados de forma 
mais inteligente?

Dê o primeiro passo com o Red Hat Services

Trabalhe com os especialistas da Red Hat para dar o pontapé inicial nos seus 
projetos de IA/ML. A Red Hat oferece serviços de consultoria e treinamento para 
que sua organização adote a tecnologia de IA/ML o mais rápido possível.

Conheça todos os serviços de IA/ML: red.ht/ai-consulting-services

Agende uma discovery session gratuita: red.ht/consultoria

http://www.openshift.com/ai-ml
https://red.ht/ai-consulting-services
https://www.redhat.com/pt-br/services/consulting
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