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Da arquitetura à adoção, e do 
treinamento ao suporte, a Red Hat 
ajuda você a aproveitar ao máximo seu 
investimento em tecnologia. Seja qual 
for a sua etapa na jornada dos 
produtos da Red Hat®, nossas soluções 
levarão você ainda mais longe. 

 
 

Garantimos o seu sucesso criando relações colaborativas com 
clientes e parceiros em todo o mundo: todos dedicados a 
apoiar a sua jornada como e onde você precisar. 
Nosso método oferece o conhecimento necessário para 
aprimorar seus recursos e preparar você para desbravar o 
futuro. Fazemos a conexão com tecnologias emergentes: dos 
projetos de arquitetura e implementação, aos treinamentos, 
reunimos as tecnologias, as pessoas e os métodos necessários 
para superar os desafios de negócios e TI. 

 
Adoção de tecnologia open source 

 

O Red Hat Global Services pode ajudar você na jornada de 
adoção de tecnologia open source. Nossa abordagem 
incremental permite definir o caminho estratégico a ser 
seguido rumo à implementação e à inovação, como a 
Jornada de Adoção de Container detalhada na Figura 1. 
Também temos programas de adoção para automação, 
virtualização de funções de rede (NFV, Network Functions 
Virtualization) e nuvem híbrida. 



 
 
 

Red Hat Services Journey: adoção de container 
 

 
Descoberta 

 

Valor da jornada de adoção informado e 
estratégia criada para identificar 
objetivos e resultados mensuráveis. 

 
Projeto-piloto 

Plataforma minimamente viável 
estabelecida e projeto-piloto de uma 
carga de trabalho de produção iniciado. 

 
 

Preparação 

Equipe central de adoção consolidada e 
processos de integração repetíveis 
implementados em uma plataforma 
aprimorada. 

 
 

Expansão 

Plataforma lançada para disponibilidade 
geral e equipes de desenvolvimento 
trabalhando em comunidade com 
abordagens e padrões abertos. 

 
Aceleração 

 

Capacitação das divisões para a entrega 
rápida de software por meio do 
autoatendimento e da integração com 
sistemas de gerenciamento. 

 
Otimização 

 

Infraestrutura e consumo de aplicações 
dimensionadas até o ponto em que a 
capacidade da nuvem informa a tomada de 
decisões estratégicas. 

 
Autonomia 

 

Melhoria contínua com as mudanças de 
cultura, processos e tecnologia da 
organização. 

 
Figura 1. Red Hat Services Journey: adoção de container 
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Todos os anos, a Red Hat anuncia 
um vencedor do prêmio Innovator of 
the Year para reconhecer as 
conquistas tecnológicas de um de 
seus clientes. 

 
Nos últimos cinco anos, os vencedores do prêmio usaram o 
Red Hat Services para transformar os negócios. Com 
tecnologias open source que ajudam a gerar mudanças, 
essas organizações são a prova de que o trabalho em 
comunidade, com colaboração e recursos compartilhados, 
tem muito a oferecer em termos de avanço tecnológico. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Vencedores do Red Hat Innovator of the Year e clientes do Red Hat Services 
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Por que usar a Red Hat Consulting 
 

A Red Hat Consulting faz uma análise completa da maturidade da 
empresa e avalia as demandas do negócios e de tecnologia para 
dar apoio às suas prioridades. Nossas soluções oferecem projetos 
técnicos para garantir que a sua equipe esteja preparada para o 
sucesso desde o início. Nos desafios imediatos da linha de 
negócios, as soluções da Red Hat Consulting ajudam a lidar com 
casos de uso técnico ou comercial, como desenvolvimento de 
aplicações, infraestrutura, gerenciamento e automação. Para 
promover a transformação, a Red Hat Consulting oferece 
programas que alinham cultura, processos e tecnologia. 

 
Por meio de soluções abrangentes, a metodologia da Red Hat 
ajudará a sua empresa a superar os desafios. Nossas discovery 
sessions gratuitas garantem o alinhamento com os resultados 
esperados e ajudam a elaborar um roteiro para direcionar as 
soluções aonde você mais precisa. Com um modelo de 
orientação que promove a transferência de conhecimento e a 
colaboração hands-on, ajudaremos a sua equipe a adotar os 
métodos e competências necessários para garantir resultados de 
sucesso agora e no futuro. 

 
 
 

Para instruir usuários técnicos, a Red Hat Consulting 
oferece uma série de vídeos ministrados por especialistas 
da Red Hat. Os temas variam de discussões sobre 
produtos a princípios de design e práticas recomendadas 
de entrega e execução. 

 

Consulte a lista completa de vídeos em red.ht/RHCVideos. 



 

 

 

Ofertas Soluções Jornadas 
 
 
 
 
 

Tecnologia Tecnologia 
 
 
 

Competências  
de equipe 

 

Pessoas/Processo 

Tecnologia 
 
 
 
 
 

Pessoas/Processo 
 
 
 

Identifique um desafio 
técnico bem definido 

 
 
 
 

Impacto 
Objetivo 

Recursos da linha 
de negócios 

 
 
 
 

Identifique casos 
de uso técnico ou 

comercial 
complexos 

 
 

Cultura/ 
Transformação 

 
 

Funções de 
negócios da 

empresa 
 
 
 
 

Identifique 
desafios ou 

oportunidades 
de negócios 

 
 

Figura 3. Portfólio da Red Hat Consulting 
 

120% de retorno sobre o investimento (ROI) 
em três anos.¹ Os clientes entrevistados 
tiveram benefícios de US$ 10,1 milhões.¹ 

 
 

1  Resultados compilados com base nas organizações dos clientes entrevistados. Estudo encomendado pela 

Forrester Consulting: “Impacto econômico total do programa de adoção de container da Red Hat e dos 

Open Innovation Labs da Red Hat”, junho de 2018. redhat.com/en/resources/consulting-forrester-total-

economic-impact-study 
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O Red Hat Open Innovation Labs é um conjunto de experiências e 
projetos da comunidade que ajudam pessoas, equipes e organizações a 
impulsionar o valor dos negócios. Partes interessadas técnicas e de 
negócios trabalham lado a lado com especialistas da Red Hat, usando os 
25 anos de liderança em open source para impactar positivamente a 
maneira como trabalham. 

 
Conecte-se com pessoas e ferramentas que transformam 
ideias em inovação 

 

O Red Hat Open Innovation Labs usa práticas da Open Practice Library, 
uma comunidade open source, para ajudar para ajudar os clientes a 
acelerar e implementar formas mais modernas de trabalho. Suas práticas 
se valem da cultura e herança de open source para fortalecer a 
colaboração, transparência, comunidade, adaptabilidade e a inclusão. 
Essas práticas mapeiam as três fases principais de projetos bem-
sucedidos, além do impacto positivo nos negócios: 

 
1 Fase de descoberta: defina os objetivos esperados. 

 
2 Fase de opções: identifique as possibilidades. 

 
3 Fase de entrega: teste suas ideias. 

Determine o que funciona. 
 
 
 

Fase de 
descoberta 

Fase de 
entrega 

Figura 4. Fases de projeto do cliente no 
Red Hat Open Innovation Labs* 

 
 
 

Fase de opções | Fundação 

openpracticelibrary.com 

* Este trabalho está licenciado sob a 
Licença Internacional Creative 
Commons Attribution-ShareAlike 4.0. 



 

 

Cultura e prática DevOps 
 

O treinamento DevOps Culture and Practice Enablement 
(DO500) dura uma semana e proporciona uma experiência 
imersiva na cultura de DevOps, em práticas modernas de 
desenvolvimento de software e em arquiteturas modernas de 
desenvolvimento de aplicações. 

 
 
 
 

Residência do Open Innovation Labs 
 

A residência do Red Hat Open Innovation Labs é um programa 
de 4 a 12 semanas que reúne arquitetos, designers, 
engenheiros de software e líderes de projeto da Red Hat para 
trabalhar com uma equipe de 3 a 6 pessoas do cliente a fim de 
criar soluções digitais em conjunto. 

 
 
 
 

Transformação open em grande escala 
 

A transformação open é um programa que abrange toda a 
empresa, visando implantar a adoção de tecnologias e métodos 
de trabalho da Red Hat em grande escala. 
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Red Hat Services e Red Hat Support 
 

O Red Hat Services trabalha diretamente com as organizações de 
engenharia e suporte da Red Hat para oferecer soluções usando os 
nossos produtos. Com uma abordagem open e colaborativa,  
o Red Hat Support dá acesso direto aos engenheiros da Red Hat, aos 
conhecimentos mais recentes sobre produtos e às práticas recomendadas 
do setor. 

Gerenciamento técnico de contas 
 

Com os serviços de gerenciamento técnico de contas da Red Hat, você 
aumenta a produtividade, a eficiência e a segurança dos seus produtos da 
Red Hat. Especialistas em produtos altamente técnicos trabalham em 
estreita colaboração com você para simplificar implantações, resolver 
problemas em menos tempo e fazer planejamentos estratégicos.  
Os gerentes técnicos de contas da Red Hat são consultores confiáveis e 
usam conhecimento avançado para entender o seu ambiente, ajudando 
você a implementar, desenvolver e garantir proativamente uma experiência 
mais estável e segura com o produto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clientes obtiveram um ROI de 432% em três 
anos ao trabalhar com um gerente técnico de 
contas da Red Hat.2 

 
 
 
 
 
 
 

2  Whitepaper da IDC patrocinado pela Red Hat: “O valor comercial dos serviços de 

gerenciamento técnico de contas da Red Hat”, junho de 2019. 

https://www.redhat.com/en/resources/idc-business-value-red-hat-technical-account-management 



 

 

 

 
 

Valor do Red Hat Training and Certification 
 

Maximize as competências da sua equipe e o impacto dos investimentos 
em tecnologia na empresa com o Red Hat Training and Certification. 
Com opções flexíveis, conteúdo prescritivo e validação de competências 
por meio de exames de certificação hands-on, os treinamentos da 
Red Hat ajudam a desenvolver as habilidades necessárias para ter 
sucesso com as nossas tecnologias. Obtenha conteúdo relacionado às 
versões mais recentes do produto, desenvolvido por profissionais da 
Red Hat que usam e implementam o software diariamente em empresas 
do mundo todo. 

 
O treinamento da Red Hat gera um ROI 
de 389%, ajudando as organizações a 
melhorar a eficiência operacional, inovar 
com agilidade e resolver problemas em 
menos tempo.3 

 

 
3 InfoBrief da IDC, patrocinado pela Red Hat: “Maximize o valor das soluções da Red Hat”, 

junho de 2018. redhat.com/en/resources/training-certification-idc-infobrief 

 



 

Treinamento diversificado 
 

A Red Hat oferece treinamentos adequados a qualquer estilo de 
aprendizado. Seja ao vivo em sala de aula ou em um ambiente 
individualizado online, você terá o treinamento ideal para suas 
demandas exclusivas. 

 

 
Red Hat Learning Subscription 

Acesso a todos os cursos, laboratórios e recursos 
adicionais da Red Hat online e por video classroom, 
além de perguntas e respostas dos instrutores, 
exames e muito mais. 

 
Treinamento em sala de aula 

Treinamento ao vivo ministrado por instrutor em uma 
sala de aula interativa, em um ambiente confortável e 
profissional. 

 
Virtual Training 

Treinamento ao vivo ministrado por instrutor na 
Internet, com os mesmos laboratórios hands-on do 
treinamento presencial em sala de aula. 

 
Online Learning 

Experiência de aprendizado online em HTML5, 
personalizada e disponível para todos os cursos 
em vários idiomas. 

 
Treinamento on-site 

Treinamento privado para toda a equipe ou 
departamento, ministrado na sua empresa, em um 
centro de treinamento ou online. 

 
Video classroom 

Treinamento em vídeo com nossos cursos mais 
renomados, ministrados pelos instrutores mais 
experientes e transmitidos para o seu laptop ou 
outros dispositivos pessoais. 
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Para garantir o sucesso com o software, você precisa de uma equipe 
bem-informada e uma solução de aprendizado rápida, eficaz e 
prescritiva. O Red Hat Learning Subscription oferece acesso fácil e sob 
demanda para você aprender rapidamente a usar as tecnologias da 
Red Hat. Há dois tipos de subscrição disponíveis, cada qual com três 
camadas de serviço: 

 
1 Red Hat Learning Subscription 

Subscrições anuais criadas para ajudar você a desenvolver as 
competências e o conhecimento exigidos pelo mercado de 
tecnologias em expansão. Essas versões estão disponíveis nos 
formatos de treinamento online e video classroom, com 
conteúdo preparatório para os exames de certificação. 

 
2 Red Hat Learning Subscription Enterprise 

Subscrição flexível e econômica que oferece as competências 
essenciais para a sua equipe. Ideal para organizações que procuram 
treinar vários usuários nas tecnologias da Red Hat, essa solução está 
disponível para grupos de funcionários por um custo 
consideravelmente menor que o das subscrições individuais. 

 
 

BASIC 
STANDARD  

DEVELOPER 
 

 
Laboratórios 

hands-on  

Acesso 
antecipado 

Vídeos com 
instrutores  

E-books do 
curso 

Itens do nível  
Basic mais:  

Seminários com 
especialistas 

Exames de 
certificação  

Atendimento dos 
instrutores 

Cursos para 
desenvolvedores  

Laboratórios hands-on 

Acesso antecipado 

Exames de 
certificação  

E-books do curso 
 

Faça uma avaliação gratuita de sete dias em red.ht/rhls-free. 
 
 

Figura 6. Níveis de serviço disponíveis conforme o tipo de Red Hat Learning Subscription 
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O Red Hat Services ajuda a desenvolver competências de parceiros 
 

O Red Hat Services oferece treinamento e capacitação para que os 
parceiros da Red Hat sejam especialistas em produtos e soluções da 
Red Hat pelo programa Online Partner Enablement Network (OPEN). 
Fornecido pelo Red Hat Partner Connect, o Red Hat OPEN está 
disponível para os parceiros a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 

 
 

Com conteúdo específico para profissionais de 
vendas, engenheiros de vendas e especialistas em 
entrega, o Red Hat OPEN agiliza o domínio das 
informações importantes para os parceiros e seus 
clientes. 

 
 

Os trajetos de aprendizado ajudam os parceiros a 
obterem certificações que validam as competências e 
elevam a confiança dos clientes, resultando em mais 
diferenciação e lucratividade. 

 
 

Acesso ao sistema de demonstração de produtos da 
Red Hat, disponível para parceiros de nível avançado e 
premier, com demonstrações predefinidas nas linhas de 
produção para ajudar os parceiros a praticarem a 
demonstração de produtos e soluções. 

 
 
 

Há mais de 60.000 parceiros credenciados no mundo, com 
conteúdo disponível em oito idiomas. Saiba mais sobre os 
benefícios do programa de parceiros em redhat.com/open. 



 

 
 
 
 
 
 
 

“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Red Hat Professional Services Partner Program 
 

O Red Hat Professional Services Partner Program é um 
programa exclusivo para convidados, feito para ajudar nossos 
parceiros estratégicos a crescer e desenvolver suas próprias 
práticas de serviços. 

O programa prioriza os participantes nas solicitações de 
recursos da Red Hat, no treinamento especializado em soluções 
open source emergentes e no acesso a projetos e 
oportunidades da Red Hat Consulting. Para se destacar no 
mercado, as organizações dos parceiros participantes do Red 
Hat Professional Services Partner Program podem usar um logo 
exclusivo do programa. 
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Veja a opinião de nossos 
clientes e parceiros 

 
 
 
 
 

“Usei o Red Hat Learning Subscription para desenvolver 
minha competência e meu conhecimento em tecnologias da 
Red Hat com oportunidades valiosas de treinamento e 
certificação. Quanto mais eu aprendia, mais gostava de todas 
as tecnologias da Red Hat. Desde então, continuo buscando 
novas certificações.”4 

 
Jason Hiatt | Profissional do ano certificado pela Red Hat em 2019, desenvolvedor líder de 
infraestrutura (RHCE®, RHCSA®), OneMain Financial 

 
 
 
 

“O suporte da Red Hat é exemplar. Sempre tivemos 
assistência quando precisamos (…), a Red passou a 
ser essencial. Nossa empresa não seria mais a mesma 
sem a Red Hat.”5 

 
Ashishkumar Chauhan | CEO, BSE 

 
 
 
 

“O programa Red Hat OPEN foi desenvolvido para ajudar os 
parceiros a proporcionar a melhor experiência para os 
clientes usando as soluções da Red Hat. A Red Hat faz o 
mesmo por meio de um programa de treinamento excelente 
que abrange as nossas vendas e marketing, além das equipes 
de engenharia de soluções.”6 

 
Farhan Hussain | Gerente geral, Levvel 

 
 

4 Página de certificação da Red Hat, redhat.com/en/services/certification/rhcp/success-stories 
5 Estudo de caso da Red Hat: “BSE desenvolve o sistema de negociação mais rápido do mundo com a Red Hat”. 

redhat.com/en/resources/bse-case-study 
6 Vídeo da Red Hat: “Red Hat e Levvel: colaboração para o futuro”. 

https://www.redhat.com/en/about/videos/red-hat-levvel-collaboration-for-the-future 



 

Pronto para 
começar? 
Fale conosco. 

 

 
 

Solicite uma discovery session 
red.ht/discoverysessionrequest 

 
 

Faça uma avaliação gratuita do  
Red Hat Learning Subscription  
red.ht/rhls-free 

 
 

Quer saber mais? 
Acesse redhat.com/services 
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