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As empresas estão 
enfrentando desafios 

relacionados a mudanças 
na concorrência, tecnologia 

e demandas de clientes. 
Aumentar a inovação, a 

simplicidade e a velocidade 
está entre as principais 

prioridades das empresas 
que desejam se adaptar para 

alcançar ou manter o sucesso.

Com o Red Hat® Enterprise 
Linux® 8, você tem uma base 

segura e consistente que ajuda 
sua empresa a se adaptar às 

mudanças atuais e futuras.

Introdução

Nos dias atuais, as empresas enfrentam constantes mudanças em quase todos os aspectos 
dos negócios. Os clientes exigem ter acesso a novos serviços, funcionalidades e experiências 
em um fluxo ininterrupto. A competitividade aumenta com antigos e novos concorrentes no 
mercado. Empresas de setores adjacentes se tornam cada vez mais competitivas. E, por fim, a 
tecnologia necessária para o sucesso dos negócios está avançando em ritmo acelerado.

Como resultado, muitas empresas estão optando por adotar tecnologias e recursos digitais 
para criar novos serviços, produtos e modelos de negócios. De fato, 88% das empresas estão 
desenvolvendo experiências digitais.1

Para entender melhor como as empresas estão conduzindo e reagindo às mudanças, a 
Red Hat realizou uma pesquisa com 1.052 clientes para saber quais são os planos e as 
prioridades dessas empresas para 2019. Este documento analisa os resultados relacionados 
aos motivadores de mudança, prioridades orçamentárias e desafios para alcançar o sucesso.

Motivadores da mudança organizacional

Embora quase todos os aspectos dos negócios estejam passando por mudanças, alguns 
fatores produzem um efeito maior sobre as empresas. Inovação, simplicidade e velocidade 
são os principais motivadores da mudança em 2019.

Inovação

Muitas empresas então enfrentando uma maior concorrência de velhos rivais e novos 
adversários. Os departamentos de TI dessas empresas precisam entregar tecnologias e 
serviços inovadores para criar um diferencial frente aos concorrentes, além de ajudar os 
usuários internos a serem mais produtivos, eficientes e inventivos. Consequentemente, 31% 
dos participantes da pesquisa citaram a inovação como a principal prioridade para se adaptar 
às mudanças em 2019.1

Simplicidade

A complexidade da infraestrutura de TI tende a aumentar com o passar do tempo, conforme 
novas tecnologias são adicionadas aos investimentos existentes. Isso pode resultar em 
desafios com gerenciamento, segurança e entrega para muitas equipes de TI. A simplicidade 
é essencial, e 17% dos participantes da pesquisa disseram que simplificar a TI é o principal 
motivador para a mudança.1

Velocidade

À medida que aumenta a pressão dos concorrentes, diminui o prazo para aproveitar as 
oportunidades de mercado. Para manter a participação de mercado e conquistar mais 
clientes, as empresas precisam ser pioneiras e reagir rapidamente às mudanças na demanda. 
Consequentemente, velocidade é a principal preocupação para 16% dos pesquisados.1

 1 Pesquisa sobre tendências e prioridades globais de TI, novembro de 2018, Qualtrics e Red Hat.
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Custo

Ainda que 48% dos líderes de TI esperam ter um orçamento maior nos próximos 21 meses, as 
equipes de TI precisam manter um equilíbrio sobre os gastos para maximizar o retorno sobre os 
investimentos já realizados e, ao mesmo tempo, gerar mais inovação e serviços.2 Sendo assim, a 
redução de custos permanece como a principal prioridade para 16% dos participantes.1

Experiência

A qualidade na experiência do usuário pode ser o fator determinante entre o sucesso ou o 
fracasso de um produto. No mundo digital atual, usuários internos e externos esperam usufruir de 
experiências e interfaces intuitivas, simplificadas e de alto desempenho. Quando os usuários têm 
uma experiência insatisfatória com um produto, eles rapidamente buscam uma alternativa que 
atenda às suas necessidades. Como resultado, a experiência é a iniciativa mais importante para 
15% dos participantes da pesquisa.1

Pessoas

As pessoas são a alma de qualquer empresa. Com a rápida mudança tecnológica, os profissionais 
de TI precisam manter suas habilidades atualizadas para gerar cada vez mais valor corporativo. 
Para tornar essa tarefa mais fácil, as empresas precisam promover uma cultura de aprendizado e 
oferecer treinamentos contínuos para as equipes de TI. Consequentemente, 5% dos pesquisados 
mencionaram as pessoas como foco principal em 2019.1

Prioridades orçamentárias

Para alcançar as metas, as empresas estão mudando o foco de investimento, reduzindo o 
orçamento alocado em infraestrutura de TI existente para priorizar a inovação. Na realidade, 
espera-se que os investimentos em inovação cresçam de 43% para 55% do orçamento geral 
de TI nos próximo dois anos.1 De acordo com a pesquisa, 63% das empresas estão investindo 
consideravelmente em novas tecnologias e 58% em processos de negócios e TI.1

Essa mudança requer a otimização da infraestrutura de TI existente para garantir o suporte 
contínuo e confiável às operações de negócios. Os resultados desejados da otimização da TI 
incluem maior eficiência, custos reduzidos, mais agilidade, aceleração na entrega de serviços e 
perfil de segurança aperfeiçoado.1 Logo, as principais prioridades orçamentárias de TI em 2019 
são a segurança, a infraestrutura em cloud e a integração corporativa.

Ao oferecer tecnologias 
e ferramentas de 
desenvolvimento 

avançadas, uma 
arquitetura de 

containers consistente 
e desempenho superior, 

o Red Hat Enterprise 
Linux 8 se alinha às 

principais prioridades 
para a mudança 

organizacional.
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PRINCIPAIS MOTIVADORES DA MUDANÇA ORGANIZACIONAL

Figura 1. Principais motivadores da mudança organizacional de acordo com a pesquisa sobre tendências de 
prioridades globais de TI conduzida em novembro de 2018 pela Qualtrics e a Red Hat.

 2 Harvey Nash e KPMG, “CIO Survey 2018: The transformational CIO”, 2018.
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Segurança

A segurança continua sendo uma das maiores preocupações para as empresas de todos os tipos, 
portes e setores. Elas enfrentam um número cada vez maior de ameaças vindas de novas direções, 
e as violações à segurança podem causar grandes impactos negativos aos negócios. Na verdade, 
33% dos CIOs relatam que a empresa em que trabalham já foi vítima de um grande ataque 
cibernético nos últimos dois anos.2 Segurança da cloud, privacidade de dados e monitoramento/
detecção de segurança são especificamente as principais prioridades orçamentárias para os 
participantes da pesquisa.1

Infraestrutura em cloud

As tecnologias de cloud alcançaram a maturidade. Como resposta, as empresas líderes do 
mercado estão adotando a infraestrutura em cloud para aproveitar os benefícios de maior 
flexibilidade, economia e capacidade de inovação. Os investimentos em infraestrutura em cloud 
para 2019 serão concentrados em segurança da cloud, migração de aplicações para ambientes de 
cloud e desenvolvimento de estratégias de cloud.1

Integração corporativa

Com o passar do tempo, os cenários de TI muitas vezes se tornam complexos e desconectados. 
Ambientes integrados e conectados se tornam mais eficientes e seguros, além de proporcionar 
melhor visibilidade e resultados aos negócios. Dados, aplicações de software como serviço 
(SaaS), recursos de cloud híbrida e dispositivos de Internet das Coisas (IoT) são as maiores 
prioridades de investimento em integração corporativa.1

Desafios de adaptação

Mesmo após a priorização e alocação de investimentos, muitas empresas enfrentam outros 
desafios ao se adaptarem às mudanças.

Talentos de TI e a falta de habilidades dos profissionais

As novas tecnologias ajudam as empresas a ter sucesso no mundo digital. No entanto, é 
necessário que as equipes de TI sejam capazes de implementar, operar e gerenciar essas 
tecnologias com eficácia para que as empresas aproveitem os benefícios. De acordo com a 
pesquisa, 65% dos CIOs afirmam que existe uma carência de habilidades em seus departamentos, 
e que eles acreditam que isso está comprometendo as estratégias de TI.2 Dentre as principais 
habilidades ausentes estão: arquitetura técnica, arquitetura corporativa e segurança e resiliência.

O Red Hat Enterprise 
Linux 8 fornece 

as tecnologias de 
segurança, uma base 
de infraestrutura em 
cloud e a integração 

consistente que as 
empresas precisam 

para se adaptar às 
mudanças.

PRIORIDADES ORÇAMENTÁRIAS
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Figura 2. Principais prioridades orçamentárias de acordo com a pesquisa sobre tendências e prioridades globais de TI 
conduzida em novembro de 2018 pela Qualtrics e a Red Hat.
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Segurança

Proteger dados, aplicações e infraestrutura se torna cada vez mais crítico à medida que aumenta 
o número de fontes de ameaças à segurança. No entanto, uma infraestrutura complexa e 
desconectada dificulta a identificação rápida de possíveis ameaças e a aplicação consistente de 
políticas de segurança em todo o ambiente.

Dívida técnica

Com o passar do tempo, as restrições orçamentárias e de recursos obrigam os departamentos 
de TI a implementar soluções transitórias, rápidas e fáceis, em vez de realizar mudanças mais 
intensas e abrangentes, resultando no acúmulo de dívida técnica. Como consequência, a empresa 
passa a ter uma variedade de sistemas desconectados que dificulta muito a implementação de 
uma mudança em larga escala, pois exigem uma grande quantidade de trabalhos e retrabalhos. 
Sendo assim, 39% dos participantes da pesquisa acreditam que o upgrade e a migração das 
versões atuais dos programas de software são as preocupações primordiais para 2019.1

Redução de custos

Mais da metade dos departamentos de TI ainda lidam com orçamentos estagnados ou reduzidos. 
Além disso, 22% dos participantes mencionam a pressão em reduzir custos como um dos 
principais desafios para se adaptar às mudanças.1 Otimizar a infraestrutura e as operações de TI 
existentes é essencial para liberar orçamento e recursos que poderão ser aplicados a iniciativas 
estratégicas e de inovação.

Ter uma base de TI ágil, voltada para a segurança e com tecnologia open source, como o Red Hat® 
Enterprise Linux® 8, pode ajudar a sua empresa a superar esses desafios. Uma infraestrutura 
flexível de nível corporativo proporciona a versatilidade necessária para que a empresa se adapte 
às mudanças em constante evolução. Com as plataformas open source, seus funcionários podem 
maximizar as habilidades atuais e ainda ter acesso as tecnologias e metodologias mais recentes. 
Além disso, por essas plataformas manterem a consistência entre ambientes diferentes, você terá 
maior visibilidade e poderá aplicar políticas em todas as cargas de trabalho e recursos.

Adapte-se às mudanças com o Red Hat Enterprise Linux 8

Com o Red Hat Enterprise Linux 8, você tem uma base consistente e desenvolvida com foco na 
segurança para implantações de clouds híbridas, além de acesso às ferramentas necessárias 
para entregar serviços e cargas de trabalho com mais rapidez e menos esforço. Ao oferecer 
mais controle, confiança e liberdade para inovar, o Red Hat Enterprise Linux 8 reduz os atritos e 
os custos de uma implantação em cloud, ao mesmo tempo em que acelera o time to market de 
cargas de trabalho que são críticas aos negócios.

O Red Hat Enterprise 
Linux 8 fornece 

as tecnologias de 
segurança, uma base 
de infraestrutura em 
cloud e a integração 

consistente que as 
empresas precisam 

para se adaptar às 
mudanças.

DESAFIOS DE ADAPTAÇÃO
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Figura 3. Principais desafios de adaptação de acordo com a pesquisa sobre tendências e prioridades globais de TI 
conduzida em novembro de 2018 pela Qualtrics e a Red Hat.
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As funcionalidades e o suporte inclusos na subscrição do Red Hat Enterprise Linux 8 se alinham 
estreitamente com os principais motivadores da mudança e prioridades orçamentárias, ao mesmo 
tempo em que ajudam a sua empresa a superar os desafios impostos pela modernização.

Alinhamento com motivadores da mudança organizacional

Inovação

Com milhares de provedores de cloud, software e hardware certificados, o Red Hat Enterprise 
Linux é a base consistente para a inovação. Ele oferece ferramentas de desenvolvimento 
mais recentes e estáveis, tecnologias de container, hardware e inovações em cloud, além de 
compatibilidade com as demais soluções do portfólio da Red Hat.

Simplicidade

Com o Red Hat Enterprise Linux, você tem liberdade para projetar, criar e implantar 
infraestruturas e aplicações em arquiteturas físicas, virtualizadas e de cloud pública ou privada.

Velocidade

Como a plataforma líder em desempenho do mercado, o Red Hat Enterprise Linux está pronto 
para executar as cargas de trabalho mais complexas de diversas áreas, incluindo escalabilidade 
computacional, desempenho de aplicações, capacidade de banco de dados e requisitos rigorosos 
de armazenamento. Além disso, ele traz capacidade de gerenciamento e integração com as 
demais soluções de gerenciamento e automação do portfólio da Red Hat, oferecendo suporte às 
implantações e provisionamentos rápidos para satisfazer às necessidades empresariais.

Alinhamento com as prioridades orçamentárias

Segurança

A segurança do datacenter deve ser garantida a partir do sistema operacional. O Red Hat 
Enterprise Linux inclui tecnologias de segurança, controles, certificações e suporte contínuo 
oferecidos pela equipe Red Hat Product Security para proteger seus dados e negócios. Com 
controles de acesso obrigatórios e isolamento de aplicações em containers seguros, você poderá 
combater invasões e atender a normas regulatórias de conformidade.

Infraestrutura em cloud

O Red Hat Enterprise Linux oferece uma base consistente para sua infraestrutura de cloud 
híbrida e novas cargas de trabalho, como de aprendizado de máquina. As cargas de trabalho e 
aplicações são executadas do mesmo modo, independentemente da infraestrutura subjacente. 
Isso facilita a adoção da cloud e a migração.

Integração corporativa

Ao oferecer uma base consistente, flexível e confiável em infraestruturas de bare-metal, virtuais 
e de cloud, o Red Hat Enterprise Linux 8 ajuda a integrar as operações e a eliminar a tensão de 
escolher entre agilidade de desenvolvimento e estabilidade de produção na implementação de 
aplicações corporativas modernas e nativas em cloud.

Eliminação dos desafios de adaptação

Carência de habilidades técnicas

Com o Red Hat Enterprise Linux, seus funcionários continuam a usar muitas das habilidades que 
já possuem. Além disso, a Red Hat oferece treinamentos hands-on e certificações práticas para 
que sua equipe aprenda novas habilidades e se torne mais produtiva.

Segurança

As funcionalidades de segurança incorporadas ajudam a proteger proativamente seu ambiente 
Red Hat Enterprise Linux. Além disso, a subscrição do Red Hat Enterprise Linux dá direito a 
monitoramento contínuo de vulnerabilidades com atualizações de segurança rápidas quando 
problemas críticos surgem.
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SOBRE A RED HAT
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ajuda as empresas a se preparar para o futuro digital.
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Dívida técnica

O Red Hat Enterprise Linux é compatível com os investimentos de infraestrutura atuais da sua 
empresa. Assim, você pode migrar cargas de trabalho e aplicações no seu próprio ritmo. Com um 
processo de migração simplificado e sem interrupções das implantações existentes do Red Hat 
Enterprise Linux, você pode fazer upgrades com mais facilidade para aproveitar as inovações 
mais recentes.

Custos

Com o modelo de precificação das subscrições da Red Hat, você deixa de se preocupar com 
despesas de capital elevadas, optando por despesas operacionais contínuas e previsíveis. Além 
disso, as aquisições são flexíveis, o que permite escalar e migrar conforme as necessidades da sua 
empresa.

Conclusão

Os departamentos de TI estão passando por uma grande transformação em funções, tecnologias 
e demandas corporativas. A maioria deles está respondendo a essas mudanças com a 
implementação de novas tecnologias que oferecem mais inovação, flexibilidade e velocidade, 
além de otimizar os investimentos de TI já realizados. Ao proporcionar controle, confiança e 
liberdade, o Red Hat Enterprise Linux 8 ajuda você a construir uma base adaptável, consistente 
e desenvolvida com foco na segurança para simplificar a adoção da cloud, integrar sistemas e 
processos e acelerar a inovação.

Saiba mais em redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/enterprise-linux.
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