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As soluções open source da Red Hat dão suporte aos clientes da SAP à medida que 

transformam digitalmente seus stacks de tecnologia.

Descubra 10 motivos para escolher a Red Hat para executar, desenvolver, simplificar e 

estender processos de negócios de ponta a ponta para cargas de trabalho SAP, tanto 

on-premise quanto em qualquer nuvem.

Introdução
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Mais de 90% das empresas na Fortune 

500 usam o Red Hat Enterprise Linux®,3  

incluindo um número crescente de 

clientes da SAP. 

As empresas que executam a SAP sabem que podem confiar na Red Hat. A 

Red Hat é a primeira empresa open source a ultrapassar US$ 1 bilhão em receita1 

e é comprovadamente líder em tecnologias open source.

1 2

3

Capítulo 1

1 “Nossa empresa.” Red Hat, acessada em 14 de junho de 2021. 
2  Forrester Research. “The Forrester Wave: Infrastructure Automation Platforms, 3º trimestre de 2020” 2020.
3 Dados de clientes Red Hat e lista da Fortune 500 para 2020. 
4  Forrester Research: "The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms, 3º trimestre de 2020," 2020.

A Red Hat foi nomeada líder em 

plataformas de desenvolvimento de 

containers multicloud no relatório 

Forrester Wave do 3º trimestre de 2020.4

A Red Hat também foi nomeada líder 

em plataformas de automação de 

infraestrutura no relatório Forrester Wave 

do 3º trimestre de 2020.2

Seguro

A solução da Red Hat é a melhor opção para os clientes que 

querem uma plataforma abrangente de automação que seja 

integrada às infraestruturas de vários outros fornecedores.2

The Forrester WaveTM: Infrastructure Automation Platforms, 3º trimestre de 2020

4

http://redhat.com/about/company
https://www.redhat.com/pt-br/resources/forrester-wave-infrastructure-automation-analyst-asset
https://www.redhat.com/pt-br/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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Os clientes da SAP podem usar as soluções Red Hat com confiança, sabendo que a 

Red Hat tem um alcance global, extensos recursos e especialidade em open source, um 

rico portfólio de tecnologia e um relacionamento expansivo com a SAP.

Capítulo 2

Confiável

A Red Hat e a SAP compartilham uma 

aliança sólida e uma história de mais 

de 20 anos de inovação conjunta. A 

Red Hat foi escolhida como a primeira 

distribuição Linux a executar SAP5 há 

mais de 20 anos. As duas continuam 

sendo clientes e embaixadoras das 

soluções uma da outra.

A Red Hat tem especialistas globais em SAP, dedicados a ajudar as empresas a ampliar 

sua base de conhecimento. Esses especialistas trabalham nos seguintes setores:

Red Hat Consulting 

para SAP.

Gerente Técnico de 

Contas SAP da Red 

Hat para otimizar o 

uso de soluções SAP 

em tecnologias da 

Red Hat.

Serviços 

corporativos 

globais da IBM, 

empresa pai da 

Red Hat.

4

6

5
A Red Hat é uma grande contribuidora 

da comunidade open source e uma das 

primeiras empresas a trabalhar com o 

Google no Kubernetes, mesmo antes 

de seu lançamento. A Red Hat continua 

sendo uma das principais colaboradoras 

do projeto upstream do Kubernetes6 e em 

2020 trabalhou com a SAP em seu próprio 

projeto interno de containers Kubernetes.7

5 Comunicado à imprensa da Red Hat. "O SAP Venture Fund faz investimento de capital na Red Hat." 30 de março de 1999. 
6 Cloud Native Computing Foundation. "Estatísticas de empresas do Kubernetes." Acessado em 6 de maio de 2021.
7 Blog da Red Hat “IBM e SAP: colaborando para construir uma ponte entre a empresa inteligente e um futuro nativo em nuvem”. Junho de 2020.

5

https://www.redhat.com/de/about/press-releases/press-venturefund
https://k8s.devstats.cncf.io/d/9/companies-table?orgId=1
https://www.redhat.com/pt-br/blog/red-hat-ibm-and-sap-collaborating-bridging-intelligent-enterprise-cloud-native-future
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Além disso, a Red Hat tem 
um vasto ecossistema de 
parceiros de software e 
hardware, integradores e 
colaboradores para que você 
possa ter o que precisa.

Com a Red Hat, o suporte é simples 

e sem complicações. A Red Hat 

trabalha com a SAP e com provedores 

certificados de hardware e nuvem para 

oferecer suporte integrado para todo 

o seu ambiente. As equipes de suporte 

trabalham juntas para identificar o 

problema subjacente e resolvê-lo de 

forma rápida e eficiente.

Henrik Voss 

Consultor interno da SAP,  

Unidade de negócios de Alta 

Confiabilidade, 

Unimicron Germany8

Foi extremamente 

valioso ter a consultoria 

especializada, orientação 

e assistência de teste da 

Red Hat para assegurar 

que tínhamos a 

melhor combinação de 

tecnologias Red Hat e 

SAP e aproveitássemos 

ao máximo nosso 

investimento.

8 Resumo de caso de sucesso do cliente, “Unimicron cria uma base confiável para o SAP S/4HANA com a Red Hat”, novembro de 2019.

https://www.redhat.com/pt-br/resources/unimicron-success-snapshot?source=resourcelisting&f%5B0%5D=taxonomy_resource_type%3ACase+study&search=Unimicron
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A Red Hat tem um poderoso portfólio de tecnologia para oferecer suporte às suas 

necessidades SAP e flexibilidade para apoiar a inovação e o crescimento futuros. O 

portfólio SAP da Red Hat oferece suporte a qualquer ambiente on-premise ou de nuvem, 

de soluções baseadas em padrões para automação, gerenciamento e integração a 

conteinerização de apps e nuvem híbrida aberta.

Capítulo 3

Consistente

A Red Hat oferece uma infraestrutura 

aberta completa para todas as cargas de 

trabalho SAP, formando o conjunto de 

ferramentas e a base ideal para a nuvem 

híbrida.

7 8
A Red Hat oferece um rico portfólio com 

escalabilidade, estabilidade, flexibilidade 

e segurança aprimorada para cargas de 

trabalho SAP. 

À medida que as tecnologias nativas em nuvem como 

containers e Kubernetes amadurecem, elas se tornam a maneira 

preferida de criar novas experiências de software e modernizar 

os apps existentes em escala e nas nuvens.9

The Forrester WaveTM: Multicloud Container Development Platforms, 3º trimestre de 2020

9  Forrester Research: "The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms, 3º trimestre de 2020," 2020.

7

https://www.redhat.com/pt-br/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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A Red Hat liberta os clientes da SAP da dependência de fornecedor. Tome suas 

próprias decisões escolhendo a tecnologia que deseja, como e quando quiser. O Red 

Hat Enterprise Linux tem 35,1% de participação nas implantações gerais de sistema 

operacional de servidor pago10. Assim, a execução da sua carga de trabalho SAP na 

tecnologia Red Hat pode ser uma extensão de seu ambiente de TI, simplificando a 

transição.

9

Os clientes de referência deram notas altas ao [Red Hat] 

OpenShift® pelo atendimento e suporte de primeira classe, 

contribuições open source, variedade de funcionalidades, 

flexibilidade de implantação e ritmo de inovação.11

10  "Red Hat: Liderando o mercado de servidores empresariais do Linux", Red Hat, 5 de dezembro de 2019.
11  Forrester Research: "The Forrester Wave: Multicloud Container Development Platforms, 3º trimestre de 2020", 2020.

The Forrester WaveTM: Multicloud Container Development Platforms, 3º trimestre de 2020

https://www.redhat.com/pt-br/blog/red-hat-leading-enterprise-linux-server-market
https://www.redhat.com/pt-br/resources/forrester-wave-multicloud-container-platform-analyst-material
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A Red Hat oferece muito mais do que somente um sistema operacional. Escolha uma 

base e experiência únicas e consistentes para cargas de trabalho SAP e não SAP. 

Capítulo 4

O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions é um pacote com preços competitivos de 

produtos validados, certificados, com suporte e desenvolvidos em conjunto com a SAP. 

Ele também serve como base para o portfólio de nuvem híbrida aberta da Red Hat.

10

12     IDC Business Value Snapshot, patrocinado pela Red Hat, O valor de negócios de usar o Red Hat
   Open Source Solutions para cargas de trabalho SAP, # US47835721, junho de 2021.

A pesquisa IDC analisou o  
valor de negócios do uso de 
soluções open source da Red Hat 
para cargas de trabalho SAP e 
encontrou estes benefícios:12

61% mais eficiência das 

equipes de infraestrutura de TI

24% mais eficiência na 

segurança de TI

54% mais rapidez na 

implantação de novos recursos 

de computação

63% mais rapidez na 

implantação de novos recursos 

de armazenamento

32% mais produtividade do 

desenvolvedor

24% mais rapidez no 

desenvolvimento de ciclos de 

vida de novas aplicações

Criado para suas necessidades

https://www.redhat.com/pt-br/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
https://www.redhat.com/pt-br/resources/business-value-using-red-hat-open-source-solutions-sap
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O Red Hat Enterprise Linux for 
SAP Solutions também inclui:

O Red Hat Enterprise Linux é um 

sistema operacional inteligente e uma 

base consistente para aplicações em 

nuvem híbrida. O Red Hat Enterprise 

Linux inclui o Red Hat Insights para 

identificação e correção proativa de 

problemas.

Leia mais

Use o complemento de alta 

disponibilidade para aumentar o 

uptime, além de agentes de recursos, 

scripts e práticas recomendadas 

validadas pela SAP.

Leia mais

Use o Red Hat Smart 

Management para 

gerenciamento do ciclo de vida.

Leia mais

• Suporte E4S de quatro anos, disponível apenas para clientes SAP.

• Funções de sistema para SAP, também disponíveis apenas para clientes SAP.

• Upgrade em ambiente local e patching de kernel.

• Bibliotecas de ambiente de execução específicas da SAP para oferecer 

suporte ao desempenho do SAP HANA.

O Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions inclui:

https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/insights
https://www.redhat.com/pt-br/resources/red-hat-enterprise-linux-sap-solutions-technology-overview
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/smart-management
https://www.redhat.com/rhdc/managed-files/pa-red-hat-enterprise-linux-for-sap-solutions-technology-overview-f17289-201905-en.pdf
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/management/smart-management
https://access.redhat.com/articles/3671571
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Leia o datasheet sobre soluções Red Hat para SAP para saber mais.

Para saber mais sobre os benefícios das soluções Red Hat para SAP, 

visite redhat.com/sap ou envie um email para sap@redhat.com.

Conclusão
Comece a sua jornada hoje. 

Experimente uma subscrição   
gratuita de 60 dias do Red Hat Enterprise Linux for SAP Solutions.

Red Hat para SAP. Aberta. Para negócios.
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facebook.com/redhatinc 
@redhatbr 

linkedin.com/company/red-hat-brasil 

SOBRE A RED HAT
A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções corporativas de software open source. Por 
meio da estreita parceria com as comunidades, a Red Hat oferece tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho em Linux, cloud híbrida, containers e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar 
aplicações de TI novas e existentes, desenvolver aplicações nativas em cloud e definir padrões 
com nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, proteger e gerenciar ambientes 
complexos. Com serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, a Red Hat tem a confiança 
das empresas da Fortune 500. Como um parceiro estratégico para provedores de cloud, integradores 
de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades open source, a Red Hat ajuda as 
organizações a se preparar para o futuro digital.

AMÉRICA LATINA 
+54 11 4329 7300 
latammktg@redhat.com

BRASIL 
+55 11 3629 6000 
marketing-br@redhat.com

br.redhat.com 
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