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Capital aberto 
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Receita anual: US$ 3,36 bi

Mais de 105 escritórios de 
vendas e desenvolvimento em 

mais de 40 países

Soluções cobrem seis áreas 
primárias da tecnologia:   

1 Plataformas Linux  
2 Cloud computing 

3 Middleware 
4 Armazenamento 

5 Virtualização 
6 Gerenciamento

Nossa história

Há mais de duas décadas, a Red Hat teve uma visão para melhorar o desenvolvimento de 
softwares corporativos. Ao colaborar com um ecossistema composto por líderes de TI, defensores 
do modelo open source, desenvolvedores e parceiros de negócios, criamos a base para o nosso 
futuro tecnológico: o Red  Hat® Enterprise Linux®. Mas isso era apenas o começo.

Hoje, a Red Hat está à frente do desenvolvimento de software open source com um amplo 
portfólio de soluções e serviços voltados ao mercado corporativo. CIOs e departamentos de TI de 
todo o mundo confiam na Red Hat para oferecer soluções que atendam às suas demandas. 

Nossa paixão por software open source ajudou na divulgação e expansão de um movimento que 
agora lidera o caminho para o desenvolvimento, o desempenho e a segurança em tecnologia. A 
Red Hat fornece tecnologias e serviços para mais de 90% das empresas listadas na Fortune 500.1 

Levando o open source ao mundo corporativo

Apesar da excelência das comunidades open source e seus ciclos rápidos de inovação, 
colaboração eficiente e resolução de problemas comuns da TI, cada empresa possui necessidades 
peculiares que não podem ser facilmente resolvidas pela comunidade. É aí que entra a Red Hat.

Nós adaptamos e refinamos o software colaborativo para oferecer as mesmas soluções inovadoras 
desenvolvidas pela comunidade open source, porém com a estabilidade, o ciclo de vida e o suporte 
técnico esperados de um software de nível corporativo.

Soluções e serviços

Além de treinamentos, consultoria e um premiado serviço de suporte2, a Red Hat ainda oferece um 
amplo portfólio de soluções e serviços para:

Otimizar a TI. Organizações de TI precisam inovar e agir rapidamente para acompanhar a 
concorrência. Para alcançar esse objetivo, muitas vezes é preciso adotar novas tecnologias e 
abordagens. No entanto, à medida que as organizações se modernizam, é fundamental manter 
o suporte aos sistemas e processos existentes que executam e protegem as operações em 
funcionamento.

Integrar software, serviços, interfaces de programação de aplicações (APIs), dados 
e dispositivos. As informações digitais são armazenadas em locais diferentes, mas precisam 
ser acessadas por aplicações, processos e pessoas. A integração é o que torna possível que 
organizações interajam com seus clientes, funcionários, outras empresas, aplicações, processos e 
bancos de dados. Simplificar as conexões entre essas entidades torna os recursos reutilizáveis e 
aumenta a eficiência.

Criar infraestrutura de nuvem híbrida. Para crescer e avançar no mercado, empresas e 
desenvolvedores precisam de uma infraestrutura sempre ativa, escalável, dinâmica e focada em 
segurança. Uma infraestrutura de nuvem híbrida, disponível sob demanda com escalonamento 
automatizado de recursos e gerenciamento de ciclo de vida, permite às organizações disponibilizar 
serviços de última geração em qualquer ambiente e com mais agilidade.

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

 2 "Prêmios e reconhecimento" Red Hat, 2018. https://access.redhat.com/recognition.

Resumo

Red Hat
Líder mundial em serviços e soluções open source para TI corporativa

https://www.redhat.com/pt-br
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatbr
https://www.linkedin.com/company/red-hat-brasil/
http://fortune.com/global500/
https://access.redhat.com/recognition


Copyright © 2019 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux e o logotipo da Red Hat são marcas comerciais ou registradas da 
Red Hat, Inc. e suas subsidiárias nos Estados Unidos e em outros países. Linux® é uma marca registrada da Linus Torvalds nos EUA e em 
outros países.

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.
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Vantagens do Red Hat 
Subscription: 

• Tecnologia open source 
estável, organizada 
e otimizada para uso 
corporativo

• Segurança e 
responsabilidade de um 
consultor de confiança

• Conhecimento e influência 
nas comunidades open 
source para buscar 
capacitar a inovação e o 
desenvolvimento

• Acesso a suporte técnico, 
documentação e ferramentas

• Flexibilidade através de 
soluções compatíveis 
e independentes do 
fornecedor e de ciclos de 
vida longos

• Parceria com a Red Hat 
desde a prova de conceito 
(POC) até além da 
implantação

• Amplo ecossistema de 
parceiros

Saiba mais

https://www.redhat.com/pt-br/
about/company

Desenvolver aplicações nativas em nuvem. Aplicações modernas e atuais podem 
ser executadas em ambientes complexos de nuvem híbrida sem modificações. Isso ajuda 
organizações a ganhar mais agilidade e aproveitar ao máximo as vantagens das novas tecnologias 
e práticas inovadoras, como containers, microsserviços e DevOps.

Automatizar e gerenciar a TI. A análise e a orquestração de aplicações e sistemas nas 
implantações em nuvem e bare-metal permitem às organizações controlar melhor os ambientes, 
encontrar e corrigir falhas rapidamente e ainda automatizar tarefas manuais ou repetitivas. Como 
resultado, os departamentos de TI ganham mais tempo e recursos, para focar em maneiras de 
inovar e expandir os negócios.

Trabalhando com a Red Hat

Nosso modelo de desenvolvimento open source gera soluções inovadoras e nosso modelo de 
negócios oferece maneiras simples e eficientes de implantá-las. Nosso ecossistema é abrangente 
e inclui:

• Certificações de hardware e software

• Integradores de sistemas e fornecedores de serviços que oferecem integração de tecnologias, 
experiência e conhecimento sobre a indústria local.

• Parceiros de alianças globais que trabalham ao nosso lado para assegurar que nossas soluções 
funcionem de forma conjunta, em escala, para implantações em produção a longo prazo.

• Distribuidores e revendedores que oferecem as soluções Red Hat para diversos setores.

As soluções Red Hat são oferecidas na forma de subscrições anuais, proporcionando aos clientes 
uma maneira simples de gerenciar e administrar os gastos. Nossos parceiros de hardware e 
software também usam as soluções Red Hat em suas certificações. Além disso, os clientes 
podem implantar configurações completas e com total suporte, selecionadas entre milhares de 
aplicações e plataformas de hardware.

Nossos clientes

O sucesso da Red Hat se dá graças à nossa comunidade inovadora de colaboradores, parceiros 
e clientes. Trabalhamos juntos para transformar boas ideias em soluções incríveis. As empresas 
mais inovadoras do mundo confiam na Red Hat. Conheça as histórias delas em  
redhat.com/pt-br/success-stories.
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