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O principal objetivo da transformação 
digital é criar novas possibilidades para 
sua organização por meio de soluções e 
serviços inovadores, práticas de trabalho 
aprimoradas e modelos organizacionais 
ágeis.

Embora os líderes entendam que a 
transformação digital seja essencial para 
o sucesso contínuo das organizações, as 
pesquisas demonstram que apenas um 
em cada cinco tomadores de decisão 
considera suas estratégias de 
transformação eficazes.1

A Red Hat ajuda empresas de todos os 
tipos na jornada da transformação 
digital. Com base em nossa 
experiência, identificamos cinco áreas 
organizacionais que devem estar 
comprometidas com a mudança para 
obter sucesso em longo prazo.

Negligenciar apenas uma dessas áreas 
pode reduzir o valor da transformação 
ou atrapalhar todos os esforços.

Quando a transformação digital 
falha, geralmente é porque pessoas 
ou processos não receberam a 
mesma atenção dada à tecnologia.

Introdução aos cinco elementos da 
transformação digital

Os cinco elementos da transformação digital
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dos líderes de 
organizações admitem 
que seus esforços de 
transformação digital são 
ad hoc, a curto prazo ou 
distribuídos por áreas de 
inovação dispersas.2
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Evite erros comuns e gere benefícios para sua organização

1. Liderança

2. Gestão de soluções

Estabelece o tom.

Cria uma visão e estratégia 
compartilhadas.

Incorpora metas da transformação à 
função de cada funcionário.

Transforma a visão e a estratégia em 
táticas com ações concretas.

Formula hipóteses que podem ser 
testadas rapidamente (em vez de 
criar requisitos).

Descentraliza a tomada de decisões.

Elimina os obstáculos que dificultam 
a comunicação.

Itera para coletar dados que validem 
os modelos ou resultem em lições 
aprendidas com as falhas.

¹ Harvard Business Review com o patrocínio da Red Hat, "Repensando a transformação digital: 
novos dados examinam a cultura e o processo de mudança obrigatória em 2020", 2020.

² Informativo da IDC com o patrocínio 
da Red Hat e da Intel, "Uma abordagem 
aberta para a transformação digital", 
julho de 2020.

Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 4

https://www.redhat.com/pt-br/resources/hbr-digital-transformation-report?intcmp=7013a00000268sbAAA
https://www.redhat.com/pt-br/resources/open-approach-to-digital-transformation-analyst-material?intcmp=7013a00000268sbAAA


Implementa rapidamente modelos de soluções 
usando ferramentas modernas de desenvolvimento 
e processos ágeis.

Concentra-se em oferecer os melhores recursos 
para as soluções.

Usa ciclos de feedback acelerados para 
validação ou aprendizado adicional.

3. Desenvolvimento

Oferece uma base técnica estável adequada aos 
objetivos em curto e longo prazo.

Define o ponto de equilíbrio entre a eficiência da 
padronização e a necessidade de personalização.

Adota tecnologias open source interoperáveis.

Possibilita implantações de TI mais flexíveis.

4. Arquitetura

Estabelece uma base resiliente a partir de 
componentes não confiáveis por meio da adoção 
aos conceitos de engenharia de confiabilidade de 
sites (SRE).

Procura eliminar tarefas trabalhosas por meio 
da automação.

Defende as ações, apesar dos riscos.

Usa métricas transparentes para mensurar os 
resultados.

5. Operações
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Quando esses elementos são 
tratados de maneira holística:

Cria um ambiente seguro no qual os funcionários podem 
explorar ideias novas e, até mesmo, falhar sem punição.

Desenvolve uma organização mais adaptável, 
transparente e colaborativa.

Liderança

Trabalham juntos para estabelecer uma estratégia de 
diferenciação.

Conferem um diferencial às soluções e aos serviços 
da organização.

Gestão de soluções e desenvolvimento

Formam uma estratégia para aumentar a eficiência.

Garantem que os recursos sejam usados de maneira 
otimizada para minimizar custos e desperdícios.

Arquitetura e operações
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Faça o download do checklist
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Se a transformação digital é o 
acúmulo progressivo de hábitos, 
a simples compreensão dos 
elementos necessários para 
uma transformação digital bem 
sucedida não é suficiente. É 
preciso também adotar uma 
abordagem aberta.

Saiba mais sobre os cinco elementos e como 
preparar sua empresa para o sucesso.
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O software open source é baseado 
no compartilhamento de ideias e na 
paixão pela tecnologia, transferindo 
o poder de decisão e escolha das 
mãos dos fornecedores de TI para 
os usuários.
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Arquitetura open source: 
um estímulo à mudança

A transformação não começa e nem termina com a 
tecnologia. Embora seja essencial para a jornada, essa 
não é a única área que precisa de atenção.

Adotar uma abordagem aberta para a arquitetura, os 
processos e a cultura possibilita mudanças não apenas na 
tecnologia, mas também na maneira como a organização 
inteira trabalha.

O software open source começa com a curiosidade e o desejo 
de resolver um problema comum. Combinar as ideias e 
competências de um conjunto diversificado de talentos aos 
esforços open source baseados na comunidade resulta em 
soluções de alta qualidade que vão além da geração de lucros.

Adote uma 
abordagem 
aberta

Transforme a arquitetura, os 
processos e a cultura
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Processo aberto: 
repense a sua forma de trabalhar
No modelo organizacional aberto, a colaboração é 
essencial. Práticas tradicionais de desenvolvimento, 
baseadas em equipes com estruturas monolíticas e 
segmentadas, não proporcionam a agilidade necessária 
para realizar a transformação. Práticas modernas e 
abertas estabelecem objetivos comuns e capacitam 
equipes a avançarem juntas.

Não podemos mais classificar 
as funções organizacionais 
em categorias simples, como 
"tecnológica" e "não 
tecnológica". A disrupção 
digital afeta todos e, por isso, 
profissionais de diferentes 
setores precisam participar 
da transformação. Responder 
às mudanças tecnológicas 
significa repensar a forma de 
trabalhar.

Quando as organizações 
adotam uma abordagem 
aberta para a cultura, elas 
reagem com mais rapidez e 
eficiência às mudanças no 
setor, além de estimularem a 
inovação.

As organizações abertas 
são mais transparentes, 
inclusivas, adaptáveis, 
colaborativas e focadas na 
comunidade. E esses são os 
mesmos princípios que 
guiam as comunidades de 
desenvolvimento open 
source.

Quando você enxerga a 
transformação digital como 
um processo contínuo e 
reforça a importância da 
cultura junto com a 
tecnologia e os processos 
(sem sacrificá-los), sua 
organização tem mais 
chances de sucesso.

Cultura aberta: prepare-se para 
a inovação

Com um departamento de TI unificado e dedicado a 
um único propósito, suas equipes de infraestrutura, 
desenvolvimento de aplicações e criação podem:

Capacitar profissionais para se tornarem mais 
produtivos e engajados.

Criar protótipos com rapidez usando bibliotecas 
open source comprovadas.

Usar a automação para alcançar implantação e 
integração contínuas (CD/CI).

Aprenda como transformar equipes, processos 
e aplicações.

"Como ensinar um elefante a dançar"

Faça o download do resumo executivo
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Cultura aberta
O banco formou equipes multifuncionais ágeis que incluem analistas, 
usuários de negócios, desenvolvedores e engenheiros.

Processo aberto
Essas equipes passaram a trabalhar juntas para otimizar os processos de 
implantação e oferecer lançamentos mensais, em vez de trimestrais.

Arquitetura open source
O banco se concentrou no uso de ferramentas, como a implementação 
on-premise do Red Hat® OpenShift® e do Red Hat Ansible® Automation 
Platform. Nessa fase, o banco trabalhou em colaboração com a Red Hat 
Consulting para padronizar e automatizar os processos de desenvolvimento 
e implantação de aplicações, além de contratar serviços do Red Hat 
Training para instruir as equipes sobre as práticas recomendadas de 
administração do Red Hat OpenShift.

Slovenská sporitel‘ňa, o maior banco de varejo 
da Eslováquia, adotou uma abordagem em três 
fases para realizar a transformação aberta:³

³ Estudo de caso da Red Hat, "Banco de varejo acelera entregas com o Red Hat 
Ansible e o OpenShift", 2020. 08

Antes, a comunicação entre departamentos era precária. 
Agora, nossas equipes de desenvolvimento e operações 
trabalham mais unidas e se concentram nas tarefas de 
maior valor. As possibilidades proporcionadas pelo 
OpenShift, que viabilizam essa nova cultura mais ágil, 
foram o principal motivo para escolhê-lo.
Andrej Simkovic
Chefe de automação e tecnologia, Slovenská sporiteľňa³
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Adote as ferramentas e os recursos certos

Coloque a 
transformação 
aberta em prática
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A tecnologia atual é baseada em arquiteturas híbridas que 
dependem da entrega contínua de microsserviços para 
acompanhar as demandas inconstantes dos clientes.

As soluções da Red Hat ajudam sua organização a unir a 
TI aos demais departamentos. Isso é possível com o uso 
de uma tecnologia que conecta equipes por meio de 
automação, infraestrutura de nuvem híbrida, containers, 
ferramentas de desenvolvimento de aplicações e muito 
mais.

Com a tecnologia open source, é possível maximizar o 
uso das soluções existentes e transformar a organização 
para apoiar o desenvolvimento de iniciativas inovadoras 
que vão diferenciar sua empresa da concorrência.

As organizações abertas valorizam 
profissionais inovadores, ágeis, engajados 
e responsáveis. Ou seja, pessoas 
preparadas para ajudar sua empresa a se 
adaptar às ondas de disrupções futuras.

A Red Hat quer garantir que os seus 
profissionais tenham acesso às 
ferramentas e recursos adequados 
durante a jornada de transformação. 
Assim, sua organização se beneficiará da 
agilidade e segurança proporcionadas 
hoje ou no futuro.

A visão da Red Hat sobre a nuvem 
híbrida aberta

Portabilidade e integração entre ambientes de nuvem 
heterogêneos (privados ou públicos, físicos ou 
virtuais).

Excelência operacional por meio de automação e 
métricas.

Capacidade de criar e gerenciar um stack de TI 
completo que funciona na infraestrutura de sua escolha.

Nesse ambiente acelerado, 
para alinhar a TI às 
estratégias de negócios é 
necessário adotar soluções 
tecnológicas que consigam 
acompanhar esse ritmo.

A nuvem híbrida aberta da Red Hat é uma abordagem que 
ajuda a migrar aplicações e dados entre ambientes de TI 
diferentes com mais facilidade. Criada com base na 
tecnologia open source, a nuvem híbrida aberta proporciona:
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Veja como transformar suas ideias em inovações com 
o Red Hat Open Innovation Labs.

Faça o download do ebook
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O Red Hat Open Innovation Labs é um serviço de experiência 
imersiva e em estilo de residência onde ajudamos a traduzir 
suas ideias em inovações e seus profissionais em pensadores 
ágeis que acolhem mudanças contínuas. O Open Innovation 
Labs acelera a entrega de ideias inovadoras e ensina os 
clientes como criar aplicações do jeito Red Hat. Como 
fazemos isso:

Acelere a transformação com o 
Red Hat Open Innovation Labs

Para aumentar a colaboração e otimizar 
os processos com o objetivo de ajudar 
suas equipes técnicas a alcançar 
resultados inovadores e de valor, a 
Meteorcomm contratou os serviços do 
Red Hat Open Innovation Labs.

Estudo de caso do cliente

Para ter sucesso com os princípios ágeis, 
é necessário mostrar às pessoas o que elas 
podem fazer de forma diferente para 
alcançar resultados melhores, além de dar a 
elas a oportunidade de praticarem. O Open 
Innovation Labs estimula a verdadeira 
agilidade. Os especialistas da Red Hat 
trabalharam lado a lado com nossos 
engenheiros todos os dias e por vários 
meses para ensinar a eles como ser ágil.

Lance Pitt
Gerente sênior de desenvolvimento de software, Meteorcomm4

Usamos iniciativas inovadoras impulsionadas pela 
comunidade para proporcionar a experiência de laboratório.

Iniciamos a mudança transformadora com um portfólio de 
ofertas para todos, desde profissionais a empresas em 
geral.

Estabelecemos um centro de aprendizado experimental.

Desenvolvemos liderança e transformação abertas e em 
escala.

⁴ Estudo de caso Red Hat, "Empresa fornecedora de tecnologia ferroviária adota 
a abordagem de trabalho ágil com o Red Hat Open Innovation Labs", 2019.
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Base

Opções

Descoberta Entrega

Na Red Hat, desenvolvemos e reforçamos a agilidade 
organizacional com a Open Practice Library. A Open 
Practice Library é uma coleção de práticas, ferramentas e 
processos cultivados pela comunidade que podem ajudar 
as organizações a criar uma cultura de maior colaboração e 
acelerar as mudanças:

A Open Practice Library é 
organizada em torno do 
Mobius Loop, um processo 
iterativo que gera um fluxo 
contínuo de inovação.

Agregue valor aos negócios mais 
rápido com a Open Practice Library

As quatro partes do loop são:
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Descoberta, quando as equipes começam a 
compreender as necessidades do projeto, revisitam 
as lições aprendidas e identificam as principais 
motivações para o trabalho que realizam.

Entrega, quando as equipes testam as ideias com 
processos iterativos desenvolvidos para constatar 
o que funciona ou não, medem o impacto e 
descobrem o que fazer em seguida.

Opções, quando as equipes determinam o que é 
possível e o que é necessário para alcançar os 
resultados desejados.

Base, práticas de engenharia técnica se unem a 
atividades de colaboração para apoiar sua jornada 
pelo Mobius Loop. É também a etapa em que a 
Red Hat ajuda a transformar a cultura aberta em 
resultados empresariais concretos.

Event storming para alinhar o software às necessidades 
dos negócios.

Value slicing para priorizar rapidamente o trabalho.

Teste de usabilidade para coletar feedback real.

Retrospectivas para refletir sobre as maneiras de 
trabalhar, inspecioná-las e adaptá-las.
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Via Varejo, uma das maiores empresas 
de varejo do Brasil, queria transformar 
sua cultura, aumentar a atuação digital 
e modernizar a infraestrutura de TI.5 
Para adotar uma abordagem de 
desenvolvimento inovadora, a Via 
Varejo contratou os serviços do 
Red Hat Open Innovation Labs para 
aprender e aplicar os princípios de 
desenvolvimento Ágil, Lean e DevOps.

Algumas das atividades da Open 
Practice Library incluíram a criação de 
um contrato social, o estabelecimento 
de resultados, retrospectivas, entre 
outras.

Marcelo Costa
Arquiteto de soluções, Via Varejo5

Nossa residência imersiva com o 
Red Hat Open Innovation Labs nos 
rendeu tanto benefícios técnicos 
como culturais. As práticas 
ensinadas ajudaram nossa equipe a 
se tornar mais colaborativa. Sem 
dúvidas, o Open Innovation Labs é 
um estímulo à agilidade e eficiência.

Descubra como a Red Hat usa a Open Practice 
Library para transformar as equipes das empresas.

Faça o download do ebook

Estudo de caso do cliente

⁵ Estudo de caso da Red Hat, "Via Varejo transforma sua cultura digital com 
o Red Hat Open Innovation Labs", 2020.
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Modernização de plataformas.

Implementação da automação de TI.

Adoção do desenvolvimento moderno de aplicações.

Busca da transformação digital.

Colabore para 
transformar

O open source é baseado na ideia de que, juntos, podemos 
conquistar muito mais. Quando equipes multifuncionais 
compartilham ideias livremente, a inovação acontece muito 
mais rápido. Como resultado, elas passam a entregar mais 
soluções com mais rapidez e menos riscos.

Essa colaboração ajuda sua organização a eliminar 
atividades que geram desperdício de tempo e recursos, 
e a se preparar com antecedência para disrupções 
tecnológicas futuras.

Dê o primeiro passo em sua jornada para a 
transformação digital com o Red Hat Services

A Red Hat Consulting  vai além do conhecimento técnico especializado, aplicando a entrega colaborativa de 
serviços e atuando como uma extensão da sua equipe para ajudar sua empresa a adotar novas tecnologias, 
transformar processos e escalar a estratégia de TI. A equipe da Red Hat Consulting usa abordagens criadas para 
serem adaptadas às suas necessidades e especializadas em ajudar as organizações nos seguintes processos:

Red Hat Consulting

A Red Hat já ajudou organizações como a sua a:

Quando os princípios abertos 
e de open source são aplicados 
a todos os aspectos da sua 
organização, tudo e todos 
trabalham juntos e alcançam 
muito mais.
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Alcançar a agilidade da nuvem 
híbrida com arquiteturas que 
escalam de acordo com o 
crescimento da empresa e permitem 
acelerar a entrega de novos recursos 
que ultrapassam as limitações do 
software e hardware on-premise.

Automatizar processos a fim de 
reduzir o trabalho manual e liberar a 
equipe de TI para que se concentre 
nos novos objetivos da 
organização.

Desenvolver uma abordagem 
nativa em nuvem para entregar de 
forma iterativa soluções que são 
importantes para a organização e 
os clientes.
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⁶ Estudo de caso da Red Hat, "Acend Money cria aplicações com o Red Hat 
OpenShift e o Ansible", 2019.

O Red Hat Training and Certification oferece cursos e exames hands-on para 
desenvolver e validar as habilidades necessárias para maximizar os seus 
investimentos em tecnologia. Do treinamento em DevOps à certificação em 
Linux®, a Red Hat oferece caminhos práticos para diversos profissionais, 
incluindo arquiteto de nuvem, desenvolvedor de aplicações, administrador de 
OpenShift e administrador de Linux, para que sua organização conquiste 
todas as metas desejadas.

Seja na adoção de novas tecnologias ou na transformação das habilidades, 
o Red Hat Training and Certification prepara os profissionais para os desafios 
do mundo real.

Red Hat Training and Certification

Para melhorar a eficiência dos seus 
processos de aplicações, a Ascend 
Money, a maior empresa de tecnologia 
financeira do Sudeste Asiático, decidiu 
migrar suas aplicações legadas para 
uma plataforma padronizada e baseada 
em nuvem com a tecnologia de 
orquestração de containers do 
Kubernetes.⁶ 

Durante esse processo, a organização 
recebeu ajuda da Red Hat Consulting 
para definir o design e realizar a 
implementação.

Estudo de caso do cliente
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Ter uma plataforma mais estável e 
escalável, e uma arquitetura baseada em 
nuvem, nos permitirá oferecer a nossos 
clientes acesso a serviços financeiros 
inovadores que eles nunca tiveram antes. 
Nossas equipes estão inspiradas e 
motivadas a aprender novas tecnologias. 
Se não tivéssemos feito a parceria com a 
Red Hat Consulting para implementar o 
Red Hat OpenShift, provavelmente não 
estaríamos onde estamos hoje, com 
equipes presentes em vários países 
trabalhando juntas, de forma fácil e 
simplificada, em uma plataforma comum.

Tim Howard
Ex-chefe de tecnologia de disponibilização, Ascend Money6
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Inscreva-se no treinamento

Estudo de caso do cliente

Vivencie a cultura e as práticas aplicadas de DevOps 
neste curso imersivo de cinco dias.

Edenor, a maior distribuidora de energia 
elétrica da Argentina, implementou a 
tecnologia da Red Hat para aproveitar os 
benefícios da inovação open source e 
alcançar seus objetivos de cloud computing.⁷ 

A Edenor trabalhou com a Red Hat 
Consulting para assegurar que o novo 
programa de containers e a tecnologia de 
integração fossem implantados 
corretamente e participou do Red Hat 
Training para receber instruções hands-on 
sobre a nova tecnologia e práticas 
recomendadas pelos princípios de 
desenvolvimento Ágil e DevOps.
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Essa transformação foi um desafio 
devido às mudanças na cultura e na 
tecnologia. Estávamos implementando 
novos conceitos, como containers e 
microsserviços. Com a Red Hat, tivemos 
acesso às ferramentas certas para 
superar esses desafios.

María Alejandra Trozzi
Vice-gerente de arquitetura de soluções, Edenor7

⁷ Estudo de caso da Red Hat, "Maior fornecedora de energia elétrica da 
Argentina otimiza a integração do sistema", 2020.
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Solicite uma discovery sessionSaiba mais
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A Red Hat é líder em tecnologia 
open source com mais de 25 anos 
de experiência colaborando com 
projetos das comunidades e 
desenvolvendo programas de 
software que superam os limites 
da capacidade tecnológica.

Inicie sua transformação para a adoção de um 
modelo organizacional aberto.

Descubra como a Red Hat pode ajudar sua organização 
a concluir uma transformação bem-sucedida.

Sabemos que as ferramentas open source 
funcionam melhor quando combinadas à cultura e 
aos processos abertos. Ao trabalhar com a Red Hat, 
você forma uma parceria com quem entende não 
somente de tecnologia open source, mas também 
de práticas e princípios abertos.

Ajudamos você a unificar equipes e metodologias 
abertas para oferecer serviços ágeis e flexíveis, 
proteger os recursos da empresa e se preparar para 
as mudanças futuras. Dessa forma, sua organização 
avançará em ritmo acelerado.

O open source está no 
nosso DNA

https://www.redhat.com/pt-br/solutions/digital-transformation?intcmp=7013a00000268sbAAA
https://www.redhat.com/pt-br/services/consulting/open-innovation-labs?intcmp=7013a00000268sbAAA
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