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As organizações de TI atuais continuam gerenciando aplicações e infraestrutura internas. Ao 

mesmo tempo, sofrem pressões para integrar os ambientes mobile e de cloud, sem receber 

recursos adicionais. Com o uso de sistemas UNIX inflexíveis e legados, muitas empresas não 

conseguem enfrentar os novos desafios à frente. As equipes de TI precisam da economia, da 

segurança, da flexibilidade e da compatibilidade que o Linux® proporciona. 

A plataforma UNIX está se tornando cada vez menos viável. Diante dessa realidade, muitos 

fornecedores de TI estão diminuindo seus investimentos nos sistemas UNIX e migrando para 

plataformas Linux.2 Além disso, é comum que novas tecnologias e aplicações não sejam 

certificadas ou testadas em sistemas UNIX. De acordo com a InfoWorld, 82% das aplicações 

usadas pela Amazon Web Services (AWS) são executadas no Linux.3 Nas infraestruturas de cloud 

pública, as aplicações são criadas para serem executadas de forma nativa nos sistemas Linux. 

Atualmente, o Linux está impulsionando as inovações tecnológicas, ao contrário do UNIX.

Se você ainda usa o UNIX, está na hora de mudar. O Red Hat® Enterprise Linux, líder mundial 

em plataforma corporativa Linux, fornece camada de base e consistência operacional para 

aplicações tradicionais e nativas da cloud para as implantações híbridas. 

BENEFÍCIOS DA IMPLEMENTAÇÃO 

REDUÇÃO DO CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE

Um estudo da Alinean fez uma comparação entre o Red Hat Enterprise Linux em servidores x86 

e o UNIX executado em servidores proprietários baseados em RISC. Os resultados mostraram 

que a solução da Red Hat tem um custo total de propriedade 79% mais baixo.4 Essa economia 

deriva em grande parte do desempenho do Red Hat Enterprise Linux na plataforma x86. 

Além disso, ele é executado com mais autonomia, diminuindo o tempo de trabalho gasto pelo 

administrador. Dessa forma, é possível gerenciar 64% mais servidores quando comparado ao 

UNIX. Essa facilidade de administração reduz os custos operacionais e aumenta a eficiência da 

equipe. Depois de substituir tecnologia proprietária pelo software open source corporativo da 

Red Hat executado em servidores Intel padrão do setor, a Intermountain Healthcare reduziu 

drasticamente seus custos de TI, incluindo custos com licença e equipe.

"Nossa solução, que combina tecnologias da Intel e da Red Hat, nos ajudou a reduzir os custos 

sem prejudicar a disponibilidade, a potência e o desempenho necessários em um ambiente 

para a área clínica", disse Bret Lawson, diretor de infraestrutura e operações da Intermountain 

Healthcare.5

 1 Dados de clientes da Red Hat e lista da Fortune 500, junho de 2018.

 2 John Waters, "Oracle layoffs suggests winding down Solaris-SPARC", ADTMag. Setembro de 2017.

 3 Serdar Yegulalp, "Report: Linux, NoSQL, Nginx set foundation for AWS app dominance", InfoWorld, novembro 
de 2016. 

 4 "Migrate to Red Hat Enterprise Linux: Lower total cost of ownership", Alinean, março de 2016.

 5 "Intermountain Healthcare gera melhorias no atendimento com TI eficiente da Red Hat", Red Hat, 2018.  
https://www.redhat.com/pt-br/resources/intermountain-healthcare-case-study. 
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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 
conta com 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 a 

ampliação recursos disponíveis 
e preparam os clientes para o 

futuro da TI.
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CONFIANÇA NA ESTABILIDADE E SEGURANÇA

O Red Hat Enterprise Linux foi desenvolvido em colaboração com parceiros preocupados 

com a segurança, como instituições financeiras e fornecedores de serviços de proteção, com 

garantia de 99,999% de tempo de atividade, combate a invasores e confiabilidade para executar 

aplicações de missão crítica. Ele é fortalecido, certificado e apoiado pelas equipes de engenharia, 

suporte e segurança de soluções da Red Hat, além da comunidade global open source. O Red Hat 

Enterprise Linux oferece tecnologias de auditoria e segurança, além de previsibilidade confiável, 

para garantir que as aplicações, os processos e os serviços certos tenham acesso somente aos 

recursos necessários.

CONTROLE POR MEIO DA AUTOMAÇÃO

Em média, uma empresa gasta 70% do orçamento de TI com manutenção das aplicações 

existentes, sem contar o tempo de trabalho gasto pelas equipes. O Red Hat Enterprise Linux 

permite que você organize melhor o seu dia. Com o gerenciamento de alta granularidade e a 

automação escalável em todo o datacenter, é possível gastar menos tempo com a solução de 

problemas e investir seus esforços em agregar valor aos negócios e gerar eficiência de custos.  

CASO DE SUCESSO DO CLIENTE

As equipes de TI sabem que é preciso oferecer soluções e serviços inovadores para manter a 

competitividade da empresa e controlar os custos. É por isso que mais de 90% das empresas 

listadas na Fortune 500 confiam nos serviços e soluções da Red Hat.6

O Raiffeisenbank, uma instituição financeira que fornece uma grande variedade de serviços 

a empresas e clientes na República Checa, precisava substituir o hardware antigo e o sistema 

operacional IBM AIX UNIX, responsável por suporte ao armazenamento de dados. Ao migrar para 

o Red Hat Enterprise Linux, o banco triplicou o desempenho do sistema, manteve a estabilidade e 

ainda diminuiu o custo total de propriedade.

"Um ano após a migração, já vemos as reduções em custo que previmos", disse Jiří Koutník, 

diretor de administração de sistemas no Raiffeisenbank. "Em cinco anos, alcançaremos nossa 

meta de reduzir o TCO pela metade, sem deixar de aumentar o desempenho."

ENTRE EM CONTATO COM NOSSA EQUIPE

Para saber como modernizar a sua infraestrutura de TI, acesse https://red.ht/consultoria e 

agende uma discovery session ou entre em contato com um parceiro da Red Hat.

 6 Dados de clientes da Red Hat e lista da Fortune 500, junho de 2018.
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