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APRENDIZADO SOB DEMANDA
Os desenvolvedores trabalham com prazos restritos, por isso, precisam aprender quando têm tempo, 
já que não conseguem fazer cursos que levam um dia inteiro. Também precisam de treinamento prescritivo 
e confiável, disponível na hora em que os problemas surgem. Ter acesso a conteúdo sob demanda 
permitirá que os desenvolvedores aprendam de acordo com sua agenda e aproveitem o investimento da 
sua empresa em uma arquitetura nativa da nuvem baseada em container.

UMA SOLUÇÃO CORPORATIVA DE APRENDIZADO PARA DESENVOLVEDORES
O Red Hat® Learning Subscription Enterprise Developer é uma solução de aprendizado dimensionável e 
abrangente para grandes empresas que buscam treinamento e certificação para muitos desenvolvedores 
em tecnologias Red Hat, incluindo Red Hat OpenShift® e Red Hat Middleware. Desenvolvido 
especificamente para desenvolvedores, a subscrição oferece às empresas um recurso sob demanda para 
todos os funcionários que trabalham com tecnologias da Red Hat.

•  O conteúdo fácil de pesquisar ajuda a desenvolver as habilidades dos desenvolvedores em tecnologias 
nativas da nuvem, microsserviços e migração de aplicações atuais;

• Acesso rápido ao laboratório com ambientes práticos já configurados e com etapas detalhadas;

• Cursos novos e atualizados são adicionados à subscrição conforme são lançados;

• Acesso sob demanda, no mundo todo, de maneira ininterrupta.

•  Como não são necessários pré-requisitos, suas equipes podem desenvolver habilidades relacionadas 
a tecnologias nativas ou desenvolvimento em geral, qualquer que seja o nível de conhecimento;

•  Uma interface de aprendizado interativa e intuitiva que ajuda usuários e gerentes a monitorar 
facilmente o progresso relativo ao treinamento e às metas de certificação.

TREINAMENTO EFICAZ E ECONÔMICO
Um treinamento eficaz tem tudo a ver com o conteúdo e com os custos. Empresas com grandes 
comunidades de desenvolvedores precisam de uma solução de treinamento que possa ser usada por 
dezenas, centenas ou até milhares de desenvolvedores.

O Red Hat Learning Subscription Enterprise Developer oferece até 500 subscrições individuais de nível 
de desenvolvedor por um preço único, o que ajuda sua empresa a planejar e incluir no orçamento uma 
assinatura anual e consistente para treinar grandes equipes de desenvolvedores. Com preço até 90% 
menor que de subscrições individuais, o Red Hat Learning Subscription Enterprise Developer permite 
que até 10 funcionários adquiram todos os cursos da Red Hat para desenvolvedores pelo preço de uma 
subscrição individual.

Cada subscrição de nível de desenvolvedor inclui acesso a:

• Todos os cursos em sala de aula online e em video classroom para desenvolvedores;

• Cursos novos e atualizados conforme são lançados;

• Três tentativas de exame de certificação para desenvolvedores.

O RED HAT LEARNING 
SUBSCRIPTION ENTERPRISE 
DEVELOPER INCLUI:

•  Até 500 subscrições para 
desenvolvedores com um preço 
até 90% menor que subscrições 
individuais.

CADA SUBSCRIÇÃO PARA 
DESENVOLVEDOR INCLUI 
ACESSO A:

•  Todos os cursos atuais online e 
em video classroom do Red Hat® 
Training para desenvolvedores;

•  Cursos novos e atualizados para 
desenvolvedores conforme são 
lançados;

•  Cem horas de tempo de 
laboratório hands-on na nuvem;

•  Três tentativas de exame 
de certificação para 
desenvolvedores;

•  Download de dez e-books para 
uso offline;

•  Conteúdo do curso apresentado 
em nove idiomas.

De todos os cursos do Red Hat 
Learning Subscription, 42% foram 
adicionados neste ano.1

 1 Dados do Red Hat® Training. Com base nos cursos adicionados em 2018 nos níveis Básico e Padrão.
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• Cem horas de tempo de laboratório hands-on na nuvem;

• Download de dez e-books para uso offline.

INVISTA NA PLATAFORMA E NAS PESSOAS

A Forrester classificou o Red Hat OpenShift Container Platform como líder de mercado em plataformas 
de containers empresariais,3 o que demonstra nitidamente por que muitas empresas estão escolhendo 
a Red Hat para começarem a desenvolver aplicações mais modernas e nativas da nuvem. No entanto, 
ampliar o potencial da empresa é mais do que decidir o investimento em software. Quando as empresas 
adoram um software baseado na nuvem e migram para modelos de desenvolvimento mais flexíveis e 
rápidos, precisam de uma mudança fundamental na cultura, nos processos e na tecnologia. Para inovar 
com êxito, os desenvolvedores precisam de habilidades para desenvolver e implantar essas aplicações.

NINGUÉM ENTENDE MAIS DE RED HAT DO QUE NÓS MESMOS

O setor está evoluindo rapidamente, assim como as versões de software e as práticas recomendadas. 
Qualquer que seja o nível de experiência dos seus desenvolvedores, eles precisam de conteúdo sobre as 
versões de software mais recentes para não ficar para trás. Ninguém consegue oferecer um conteúdo 
melhor sobre as tecnologias da Red Hat do que o Red Hat® Training. Nossos especialistas estão 
desenvolvendo e implementando o software todos os dias para empresas do todo o mundo.

COMECE AGORA MESMO 
O Red Hat Learning Subscription Enterprise Developer oferece o treinamento essencial de que seus 
desenvolvedores precisam em uma solução flexível, eficaz e fácil de gerenciar. Acesse a página do Red Hat 
Learning Subscription para ver mais informações, incluindo uma lista completa de cursos:  
red.ht/learning-subscription-pt. Entre em contato com seu representante de vendas para assinar.
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SOBRE A RED HAT
A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções de software de código aberto, utilizando uma 
abordagem desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias de alto desempenho para nuvem, 
Linux, middleware, armazenamento e virtualização. A Red Hat também oferece suporte, treinamento e 
serviços de consultoria premiados. Por ser um centro conector em uma rede global de empresas, parceiros 
e comunidades de código aberto, a Red Hat ajuda a criar tecnologias relevantes e inovadoras que liberam 
os recursos para o crescimento e a preparação dos clientes para o futuro da TI.

“ Não conseguiríamos 
progredir com tanta 
eficácia sem os cursos 
do Red Hat® Training. 
Costumávamos levar 
até 30 dias úteis 
por serviço para 
desenvolver aplicações, 
mas agora são 20 dias 
úteis por serviço. 
Esperamos que esse 
tempo diminua ainda 
mais conforme as 
equipes se familiarizam 
com a tecnologia.”2

“ Meu grupo trabalha 
apenas com 
containers… Com o 
Red Hat® Training, 
a diferença que 
percebemos é como 
levar três minutos em 
vez de dois meses no 
desenvolvimento de 
uma plataforma”2

 2  IDC InfoBrief: The Business Value of Red Hat Training Courses. Setembro de 2017.
https://www.redhat.com/en/resources/rh/tr/idc

 3  Forrester, “The Forrester New WaveTM: Enterprise Container Platform Software Suites, Q4 2018.” 16 de outubro de 2018. 
https://www.openshift.com/learn/resources/analyst-reports/forrester-enterprise-container-platform
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