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Seus ambientes devem executar 
perfeitamente as cargas de trabalho 

corporativas mais essenciais

Linux é a plataforma 
para aplicativos nativos de nuvem 

e baseados em containers.

Como atingir 
um padrão mais 
elevado de Linux
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Um infográ�co da IDC oferecido pela Red Hat

Você quer maior ROI 
e agilidade? Padronize 

e Otimize com Linux

Empresas com a menor 
variação em TI desfrutam de 

maior retorno sobre o investimento 
e maior agilidade nos negócios

As empresas padronizaram com o sistema operacional Red Hat 
Enterprise Linux e o sistema de gestão Red Hat Satellite, ao invés 

das alternativas de Linux gratuitas, por uma simples razão:

Retorno financeiro da padronização

ROI em cinco anos

menos demanda de tempo 
da equipe de TI

menos tempo de inatividade 
não planejado

implantação mais rápida de 
novos aplicativos e recursos

por empresa em e�ciência de pessoal, US$1,33 
milhão por empresa em economia de tempo de 

trabalho e redução de perda de receita 

ou US$157.800 por empresa em 
redução de custos e cancelamentos

ou US$157.400 por empresa em 
novas oportunidades de negócios

Em média, os ambientes Red Hat 
obterão ganhos anuais 
empresariais de

A matéria completa
Para obter todos os detalhes sobre os ganhos alcançados por empresas que padronizam com a solução 

do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux e sistemas de gestão Red Hat Satellite, baixe aqui o 
Boletim Informativo da IDC, "O valor da padronização com soluções de infraestrutura Red Hat".

Clique aqui

74%42%

44%

VALOR EM US$ PARA 100 USUÁRIOS 
POR ANO, EM 5 ANOS

https://www.redhat.com/pt-br/resources/value-of-standardizing-red-hat-infrastructure-solutions

