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O Red Hat Learning 
Subscription Enterprise 
inclui:

• 100 subscrições Standard 
ou Basic

Cada subscrição tem 
acesso a:

• Mais de 50 cursos online do 
Red Hat Training, inclusive 
novos e atualizados.

• 400 horas de tempo de 
laboratório hands-on na 
nuvem.

• Mais de 100 horas de 
conteúdo de curso por video 
classroom.

• Mais de 1.000 vídeos 
gravados com instrutor.

• Conteúdo do curso 
apresentado em 9 idiomas.

Com o Red Hat Learning 
Subscription Enterprise, 
100 funcionários adquirem 
competências técnicas a um 
custo 70% menor do que o de 
subscrições individuais.2

Rápida transformação de competências para grandes equipes

Transformação digital é transformação de competências. São necessárias competências técnicas 
atualizadas para implementar e gerenciar soluções tecnologias emergentes, e treinamento regular 
para garantir agilidade aos ciclos internos de inovação. Sem investimento contínuo em atualização 
de competências, as organizações perdem aproximadamente 60% de suas competências em apenas 
três anos.1 

O Red Hat® Learning Subscription Enterprise é uma solução dimensionável e abrangente para 
grandes empresas que buscam treinamento contínuo em tecnologias da Red Hat para um grande 
número de usuários. O Red Hat Learning Subscription Enterprise oferece:

• Acesso a todos os cursos do Red Hat Training, com laboratórios hands-on. 

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

• Acesso a qualquer nível de experiência, permitindo que suas equipes desenvolvam as 
competências, independentemente da experiência.

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

O Red Hat Training gera resultados reais

Um estudo recente da IDC descobriu que a participação no Red Hat Training proporcionou vários 
benefícios corporativos, inclusive:1

• Retorno sobre o investimento (ROI, Return On Investment) de 389% em três anos.

• Eficiência 20% maior na gestão de infraestrutura.

• Desenvolvimento de novos recursos 12% mais rápido.

• Tempo de inatividade não planejado 71% menor.

• Eficiência 36% maior na resposta do suporte técnico e resolução de problemas 50% mais rápida.

• Impacto anual nos negócios de US$ 53.422 por aluno.

A solução Red Hat Training certa para grandes equipes

Com o Red Hat Learning Subscription Enterprise, a implementação e a gestão são simples, e o 
investimento em treinamento é ampliado para o benefício máximo. 

Com um processo simples e rápido de integração, os usuários iniciam a aprendizagem de forma 
mais rápida, e os recursos de geração de relatórios oferecem controle e monitoramento operacional 
simplificados para os gerentes. Além disso, a opção do pacote corporativo garante uma economia 
significativa. Com preço cerca de 70% menor que o de subscrições individuais, o Red Hat Learning 
Subscription Enterprise permite que 3 funcionários adquiram competências técnicas pelo preço de 
uma subscrição individual.2

É possível economizar ainda mais com a possibilidade de reunir um grande número de usuários sem 
custo de viagem e tempo ausente do trabalho. 
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Sobre a Red Hat
A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções corporativas de software open source, utilizando uma 
abordagem desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho para 
Linux, cloud híbrida, container e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar aplicações de TI novas e 
atuais, desenvolver aplicações nativas de cloud, padronizar nosso sistema operacional líder do setor, além de 
automatizar, proteger e gerenciar ambientes complexos. De acordo com a Fortune 500, os serviços premiados 
de suporte, treinamento e consultoria fazem da Red Hat um consultor confiável. Como parceiro estratégico de 
provedores de cloud, integradores de sistema, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades de open 
source, a Red Hat ajuda empresas a se prepararem para o futuro digital.

Europa, Oriente Médio 
e África 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com

Ásia Pacífico 
+65 6490 4200 
apac@redhat.com

América Latina 
+54 11 4329 7300 
info-latam@redhat.com

O Red Hat Learning Subscription Enterprise é adquirido como um pacote de 100 subscrições 
Standard ou Basic individuais, ajudando você a planejar e orçar treinamentos em uma subscrição 
anual previsível.

Figura 1. Conteúdo disponível nos pacotes de subscrição Basic e Standard

Comece agora mesmo

O Red Hat Learning Subscription Enterprise oferece o treinamento em competências necessárias 
para suas equipes de TI em uma solução flexível, econômica e fácil de gerenciar. 

Acesse a página do Red Hat Learning Subscription para obter mais informações, incluindo uma lista 
completa de cursos: red.ht/learning-subscription-pt. 

Entre em contato com o representante de vendas da sua localidade para começar sua jornada de 
transformação de competências.

 1 IDC, “The business value of Red Hat Training courses”, setembro de 2017. redhat.com/en/resources/rh/tr/idc 

 2 Preços do Red Hat Learning Subscription, redhat.com/pt-br/services/training/learning-subscription?level=basic#su
bscribe. Entre em contato com o representante de vendas da Red Hat para consultar os preços do Red Hat Learning 
Subscription Enterprise.

“ Interrupções 
imprevistas já 

causaram a nós e 
aos nossos clientes 
perdas decorrentes 

de problemas de 
confiabilidade. Com 

as soluções atuais, 
entregues depois 

do Red Hat Training, 
não houve tempo 

de interrupção não 
planejado, mesmo após 

dois anos.”

Participante da pesquisa da IDC1

 
“Com o Red Hat 

Training, a diferença que 
percebemos é como 

levar três minutos em 
vez de dois meses no 
desenvolvimento de 

uma plataforma.”

Participante da pesquisa da IDC1
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