
Mudanças constantes criam desafios para os serviços financeiros

Impulsionadas pelas altas expectativas dos clientes e pela pressão de provedores de serviços não tradicionais, 
as empresas de serviços financeiros precisam encontrar o equilíbrio entre as demandas dos clientes por 
serviços personalizados e as crescentes regulamentações e preocupações com a segurança. As organizações 
precisam gerenciar simultaneamente as configurações de TI atuais e adotar uma nova infraestrutura para 
simplificar as operações e aumentar a eficiência.

Para superar esses desafios e alcançar resultados, as instituições de serviços financeiros (FSIs) estão 
buscando a transformação digital. As principais mudanças incluem a automação de processos manuais e 
demorados e a implantação de plataformas de aplicação modernas que se adaptam facilmente aos requisitos 
em constante evolução. As FSIs também podem simplificar as operações enquanto unificam recursos de TI 
novos e atuais em um ambiente otimizado e gerenciável.

A Red Hat oferece soluções avançadas de automação, como o Red Hat® Ansible® Automation Platform, que 
ajudam as instituições de serviços financeiros a passar pela transformação digital com rapidez e eficiência. O 
Red Hat Ansible Automation Platform ajuda as FSIs a criar uma base consistente para automação e a melhorar 
os processos atuais para oferecer suporte a iniciativas digitais. A solução integra uma plataforma fácil de 
usar que automatiza o provisionamento, o gerenciamento da configuração, a implantação de aplicações e a 
orquestração entre serviços para ambientes de nuvem e on-premise.

Agilidade, flexibilidade e velocidade exigem otimização de recursos e 
processos

Gerenciar a agilidade e o impacto das mudanças tecnológicas é a chave para gerar vantagem competitiva. 
Para reduzir a complexidade dos processos e simplificar as operações de negócios em toda a organização, 
você deve:

• Padronizar a infraestrutura e os recursos a fim de aprimorar a visibilidade e oferecer suporte ao 
gerenciamento automatizado de recursos. 

• Simplificar e automatizar processos e tarefas, como solicitações de serviço, provisionamento e remoção de 
recursos, em vários ambientes. 

• Adotar ferramentas de automação e gerenciamento comuns e fáceis de usar para incentivar a colaboração 
entre equipes. 

A automação também permite unificar os recursos novos e atuais de TI em um ambiente otimizado e 
gerenciável. Para obter esses benefícios, as organizações podem fazer o seguinte:

• Implantar uma infraestrutura de alto desempenho com maior visibilidade, gerenciamento consolidado, 
flexibilidade e automação. 

• Implementar a otimização do design colaborativo e a integração entre o hardware e o software para 
aumentar a densidade das cargas de trabalho e a utilização de recursos. 

• Desenvolver processos reutilizáveis em toda a organização para reduzir a quantidade de tarefas manuais. 
Com a automação, a empresa consegue aproveitar melhor a infraestrutura existente. Assim, os funcionários 
podem se concentrar em projetos estratégicos e que agregam mais valor ao cliente.

"A Red Hat combina 
o open source com 

gerenciamento, 
aplicação de patches 

e suporte: tudo o 
que precisávamos 
para uma empresa 

regulamentada."

Tom Gilbert
Diretor Global de Nuvem, Aplicações e 

Plataformas de Integração,  
Deutsche Bank
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Como a automação de TI ajuda as FSIs a inovar sem correr riscos

A automação ajuda as FSIs a adotar plataformas de aplicação inovadoras com menos riscos por quê:

• Escala aplicações para suprir tendências de uso e adoção imprevisíveis. Inova com confiança e entrega a 
melhor experiência de cliente possível.

• Converte o provisionamento e a configuração de recursos usando funcionalidades contínuas de 
monitoramento, geração de relatórios e remediação para assegurar a conformidade com as políticas 
regulamentares e empresariais. 

• Usa as práticas de DevOps e os recursos de integração e entrega contínuas (CI/CD) para desenvolver e 
entregar aplicações que melhoram a interação digital com os clientes.

O Red Hat Ansible Automation Platform agrega melhorias de 
gerenciamento voltadas para a segurança em escala

As FSIs podem modernizar seus processos e ambientes de TI para impulsionar seus negócios, sem depender 
de fornecedor, usando o Red Hat Ansible Automation Platform. Essa solução é uma tecnologia de automação 
de TI simples, avançada e sem agentes, que entrega uma plataforma comum à organização. Ela inclui módulos 
e funções especificamente criadas para se integrarem às soluções e fornecedores de segurança, tais como:

• Splunk Enterprise Security para gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM).

• Prevenção e detecção de intrusos do Snort.

• Soluções empresariais de firewall da Check Point. 

As soluções da Red Hat não dependem de fornecedores para oferecer suporte a ambientes de TI em 
evolução, sem a substituição de aplicações e processos legados críticos. O Red Hat Ansible Automation 
Platform oferece suporte à integração e orquestração de tarefas e processos de segurança em dispositivos, 
plataformas e fornecedores. 

Saiba mais

Com uma abordagem que combina pessoas, processos e ferramentas, a Red Hat oferece um ambiente 
automatizado e de alto desempenho para ajudar as FSIs a avançar na jornada de transformação digital. 
Checklist executivo: automação para serviços financeiros 
Visão geral da solução Red Hat Ansible Automation Platform

“Escolhemos a 
Red Hat por causa 

da experiência 
comprovada, dos 

recursos inovadores e 
do pacote de nuvem 
abrangente, além do 
fácil acesso à equipe. 

Com uma solução 
open source, evitamos 

a dependência de 
fornecedor, reduzimos 

a dependência 
de provedores de 

serviços gerenciados 
e conseguimos maior 

controle sobre os 
custos.”

Kerry Peirse
Diretor geral,  

Infraestrutura e Operações de TI,  
Cathay Pacific Airways Limited
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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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