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O Red Hat® OpenShift® facilita a criação de aplicações baseadas em container. Desenvolva aplicações sem se preocupar com a 
infraestrutura, dando aos desenvolvedores a liberdade de escrever o código como quiserem. A interface do Red Hat OpenShift 
é a mesma em qualquer ambiente (on-premise, multicloud, nuvem pública ou híbrida), viabilizando consistência e velocidade. O 
Red Hat OpenShift 4 oferece acesso a softwares pré-aprovados por meio do Red Hat Marketplace. Por exemplo, o Kubernetes 
Operators, que oferece automação para as tarefas de primeira e segunda etapa e gerenciamento do ciclo de vida das aplicações.

Veja aqui quatro maneiras de melhorar o acesso à inovação usando o Red Hat OpenShift e softwares pré-aprovados:

 Adote o DevOps
 

 
Implemente processos com rapidez e eficiência 
para ter mais consistência e iteração mais rápida 
entre as equipes.

Combinar as práticas da adoção do DevOps com os 
softwares pré-aprovados ajuda a otimizar atividades e 
permite que as equipes se concentrem em inovações.

 �  Ganhe consistência e use os mesmos serviços em 
plataformas de nuvem pública.

 �  Ajude as equipes de DevOps a usar suas ferramentas 
e processos atuais para desenvolver corretamente no 
Red Hat OpenShift.

 �  Experimente como as soluções baseadas em containers 
se adequam à abordagem de DevOps adotando 
softwares certificados como parte do procedimento 
padrão.

 �  Certifique-se de que as equipes de operações de 
TI e os desenvolvedores estejam usando o Red Hat 
OpenShift para obter fluxos de trabalho mais eficazes 
e eficientes.

Aumente a capacidade de inovação de sua equipe com softwares pré-aprovados

 Foque no código,  
não na infraestrutura

 
Elimine tarefas rotineiras do fluxo de trabalho 
para que suas equipes tenham mais tempo para 
desenvolver e inovar, em vez de fazer manutenções 
na infraestrutura.

O Kubernetes Operators possibilita codificar e automatizar 
tarefas manuais, enquanto o gerente de ciclo de vida (OLM) 
executa os serviços nos clusters.

O Kubernetes Operators ajuda a:

 �  Eliminar a necessidade de ter usuários experientes em 
trabalhar com apps em containers ou softwares de 
infraestrutura para executar operadores Kubernetes 
com eficácia.

 �  Executar plataformas inteiras de forma autônoma.

 �  Fazer atualizações robustas e instalações frequentes 
com rapidez e estar equipado com backups, 
recuperação e escalabilidade inteligente.

 �  Reagir rápido e reduzir o tempo necessário para 
atualizações, testes, downtime (se preciso) e 
lançamento de aplicações em produção.

 �  Eliminar a necessidade de fazer atualizações, bem como 
o tempo de espera por novas atualizações por meio da 
atualização automática.

Quatro maneiras de melhorar o 
acesso à inovação

https://www.redhat.com/pt-br
https://www.redhat.com/pt-br/technologies/cloud-computing/openshift
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Sobre a Red Hat
A Red Hat ajuda os clientes a definir padrões entre diferentes ambientes, desenvolver aplicações nativas 
em nuvem, além de integrar, automatizar, proteger e gerenciar ambientes complexos com serviços de 
consultoria, treinamento e suporte premiados.
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Red Hat Marketplace SelectRed Hat Marketplace

Encontre, teste e implante o software Kubernetes 
Operator certificado ideal para você.

No Red Hat Marketplace você encontra softwares 
baseados em containers certificados para o Red Hat 
OpenShift. Implante automaticamente em qualquer 
cluster do Red Hat OpenShift, seja na nuvem ou 
on-premise. Dê os primeiros passos com o  
Red Hat Marketplace.

Obtenha mais controle e governança com 
softwares Kubernetes Operator certificados e 
reduza os custos de gerenciamento e inovação.

O Red Hat Marketplace Select é uma edição premium e 
paga do Red Hat Marketplace para empresas. Simplifique 
as plataformas e os processos com uma seleção privada 
de softwares certificados que podem ser implantados  
em qualquer nuvem. Conheça todas as vantagens do 
Red Hat Marketplace Select.

�Use�softwares�certificados�
 

 
Softwares certificados oferecem tranquilidade às 
equipes e as organizações, pois têm menos bugs 
e ameaças à segurança, além da garantia de que o 
software funciona com o Kubernetes.

Os softwares certificados oferecidos no Red Hat 
Marketplace funcionam no Red Hat OpenShift e ajudam os 
desenvolvedores a inovar e entregar soluções aos clientes 
com mais rapidez.

 �  Kubernetes Operators no Red Hat Marketplace são 
certificados pelo programa Red Hat Certified Operator.

 �  Os operadores oferecem lógica de gerenciamento 
integrada, incluindo atualizações e patches, backup e 
restauração, processamento de logs e escalabilidade.

 �  Consulte e teste soluções sem a necessidade de 
comprá-las, em um local central.

 Otimize processos
 

 
Simplifique os processos de custo e aprovação para 
auxiliar as equipes a obter os softwares necessários 
em tempo hábil.

Com o Red Hat Marketplace, equipes e processos podem 
funcionar juntos com mais eficiência.

 �  Encontre rapidamente os certificados de software 
aprovados para teste e compra.

 �  Use o Kubernetes Operators para codificar e empacotar 
as práticas recomendadas e os fluxos de trabalho de 
negócios uniformemente nas plataformas de nuvem 
híbridas (em qualquer ambiente ou nuvem).

 �  Navegue pelas crescentes limitações de orçamento 
e reduza os custos de TI com gastos e descontos 
combinados em todas as nuvens.

Checklist

https://www.redhat.com/pt-br
https://access.redhat.com/recognition
mailto:latammktg%40redhat.com?subject=
mailto:marketing-br%40redhat.com?subject=
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/redhatbr
https://www.linkedin.com/company/red-hat-brasil/
https://marketplace.redhat.com/en-us
https://marketplace.redhat.com/en-us/enterprise-solutions

