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RÁPIDA TRANSFORMAÇÃO DE HABILIDADE PARA GRANDES EQUIPES

Transformação digital é transformação de habilidades. Habilidades técnicas atualizadas são 

necessárias para implementar e gerenciar soluções de tecnologia novas, e acelerar ciclos de 

inovação internos exige treinamento regular. Sem investimento contínuo em atualização de 

habilidades, as organizações perdem aproximadamente 60% de suas habilidades em apenas           

três anos.1 

Red Hat® Learning Subscription Enterprise é uma solução de aprendizado escalável e abrangente 

para grandes organizações que estão buscando treinamento contínuo nas tecnologias da Red 

Hat para vários usuários. Com o Red Hat Learning Subscription Enterprise você obtém:

• Acesso a todos os cursos do Red Hat Training, junto com laboratórios práticos. 

• Acesso sob demanda, global, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

• Nível de experiência não é um pré-requisito, permitindo que suas equipes construam habili-

dades independentemente do nível de experiência.

• Interface interativa e intuitiva que ajuda usuários e gerentes a acompanhar o progresso 

facilmente.

OS TREINAMENTOS DA RED HAT PRODUZEM RESULTADOS REAIS

Um estudo recente da IDC descobriu que participar do Red Hat Training produz vários benefícios 

empresariais, incluindo:1

• Retorno sobre o investimento (ROI) de 389% em três anos.

• 20% de melhora na eficiência da gestão de infraestrutura.

• Desenvolvimento de novas ferramentas 12% mais rápido.

• 71% de queda no tempo de inatividade não planejada.

• Melhora de 36% na eficiência da resposta da central de ajuda e resolução de problemas 50% 

mais rápida.

• Impacto anual no negócio de US$53.422 por estudante.

A SOLUÇÃO EXATA DO RED HAT TRAINING PARA EQUIPES GRANDES

Com o Red Hat Learning Subscription Enterprise, a implementação e gestão são simples e o valor 

gasto com o treinamento é aproveitado ao máximo para o maior benefício possível. 

Um processo de integração simples permite que os usuários comecem a aprender rapidamente e 

a ampla capacidade de entregar relatórios oferece controle e acompanhamento operacional sim-

plificados para gerentes. Além disso, a opção pelo pacote empresarial oferece economia de custo 

significativa. Com valor aproximadamente 70% menor que as assinaturas individuais, o Red Hat 

Learning Subscription Enterprise permite que três funcionários adquiram habilidades técnicas 

por um valor menor que o de uma assinatura individual.2

A economia adicional é resultado da capacidade de acomodar um grande número de usuários 

sem o custo de uma viagem e do tempo fora do trabalho. 
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• 100 assinaturas básicas      

ou standard

CADA ASSINATURA DÁ 
ACESSO A

• Mais de 50 cursos online do 

Red Hat Training, incluindo 

cursos novos e atualizados.

• 400 horas de tempo de 

laboratório prático entregue   

pela cloud.

• Mais de 100 horas de aulas 

em vídeo com o conteúdo 

dos cursos.

• Mais de 1000 vídeos 

gravados por instrutores.

• Conteúdo do curso entregue 

em até nove idiomas.

Red Hat Learning 

Subscription Enterprise 

permite que três funcionários 

adquiram habilidades técni-

cas por um valor menor que 

o preço de uma assinatura 

individual.2
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SOBRE A RED HAT

A Red Hat é a líder mundial no fornecimento de soluções de software open source utilizando 
uma abordagem de parceria com as comunidades para oferecer tecnologias confiáveis e de alto 
desempenho de cloud, Linux, middleware, armazenamento e virtualização. A Red Hat também oferece 
premiados serviços de suporte, treinamento e consultoria. Como um hub de conectividade em uma 
rede global de empresas, parceiros e comunidades open source, a Red Hat ajuda a criar tecnologias 
relevantes e inovadoras que permitem liberação de recursos para o crescimento e preparam os 
clientes para o futuro da TI. Saiba mais em http://www.redhat.com.
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“Interrupções não 
planejadas nos 

causaram - e a nossos 
clientes - algumas 

perdas devido a 
problemas com 

confiabilidade. Com 
as soluções atuais 

produzidas após os 
cursos do Red Hat 

Training, nós ainda 
estamos sem tempo 

de inatividade não 
planejado após mais de 

dois anos.”

PARTICIPANTE DE PESQUISA DA IDC1

“A mudança que 
vivenciamos com o 

Red Hat Training é a 
capacidade de passar 

de dois meses na 
construção de uma 

plataforma para três 
minutos.”

PARTICIPANTE DE PESQUISA DA IDC1

COMECE AGORA

O Red Hat Learning Subscription fornece os treinamentos das habilidades essenciais necessárias 

para sua equipe de TI  em uma única solução flexível, econômica e fácil de gerenciar. 

Visite a página do Red Hat Learning Subscription para mais informações e veja a lista completa 

com os cursos: red.ht/learning-subscription-pt. 

Contacte o seu representante de vendas para começar a jornada de transformação                      

de habilidades.

Figura 1: conteúdos disponíveis no pacote de assinatura básico versus pacote standard
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 1  IDC. “O valor empresarial dos cursos do Red Hat Training ” Setembro de 2017. redhat.com/en/resources/rh/tr/idc 

 2 Valores do Red Hat Learning Subscription, redhat.com/en/services/training/learning-subscription?leve
l=basic#subscribe. Contate seu representante de vendas da Red Hat para valores do Red Hat Learning                   
Subscription Enterprise.

O Red Hat Learning Subscription Enterprise é adquirido como um pacote de 100 assinatu-

ras básicas ou standard, o que te ajuda a planejar e orçar o treinamento com uma assinatura 

anual previsível.
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