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NESTE WHITE PAPER 

Este White Paper calcula o impacto econômico do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) em três 

dimensões: o faturamento e despesas que têm "contato" com o RHEL nas empresas que o usam e o 

total das vantagens econômicas, o impacto das despesas de TI na tecnologia e o volume de trabalho 

da equipe nas empresas que usam o RHEL e o tamanho e o alcance do ecossistema cujos produtos e 

serviços são executados no RHEL. 

Este documento é baseado em pesquisas e previsões da IDC sobre mercados de TI, modelos 

internos de TI sobre o impacto econômico da TI, dados econômicos de terceiros e uma pesquisa 

global com mais de 600 executivos de negócios e de TI. 

RESUMO EXECUTIVO 

  

 O software e os aplicativos executados no RHEL "farão contato" com US$ 10 trilhões de 

faturamento comercial este ano e crescerão ao dobro da velocidade da economia em geral. O 

faturamento comercial será superior a US$ 188 trilhões. 

 O uso do RHEL para apoiar essas atividades empresariais proporcionará benefícios 

econômicos de mais de US$ 1 trilhão por ano aos clientes. 

 O uso do RHEL por organizações de TI irá economizar para essas organizações quase US$ 7 

bilhões este ano. 

 O ecossistema RHEL arrecadará mais de US$ 82 bilhões este ano e crescerá para US$ 119 

bilhões em 2023, com um crescimento composto (CAGR) de 11,5%. Para cada dólar de 

faturamento da Red Hat em 2019, o ecossistema ganhará US$ 21,74. 

 Com um crescimento do ecossistema de 11% ao ano entre 2019 e 2023, o aumento líquido do 

faturamento do ecossistema (a partir de 2018) será de mais de US$ 150 bilhões. 

 Este ano, a Red Hat e seu ecossistema empregarão aproximadamente 900.000 funcionários, 

e, entre seus clientes, profissionais de TI que trabalham com o software, hardware e serviços 

da pilha do RHEL serão mais de 1,7 milhão. 

 Enquanto algumas empresas do ecossistema são multinacionais, a maioria não é. Assim, o 

ecossistema investirá quase US$ 48 bilhões localmente em 2019 (veja a Figura 1). 



©2019 IDC #US45007819 2 

FIGURA 1 

Pegada econômica mundial do Red Hat Enterprise Linux 

 

Nota: os dados mostram o impacto financeiro mundial de aplicativos/cargas de trabalho em execução no RHEL. 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

CONTEXTUALIZANDO UM TRILHÃO DE DÓLARES 

Como poderia a pegada de um sistema operacional de software, essencialmente baseado em 

software livre, “fazer contato" com um valor tão alto? 

A resposta começa com o tamanho da economia global, cujo PIB deverá ultrapassar US$ 86 trilhões 

em 2019.
1
 Mas embora o PIB seja uma medida da produção, não é uma medida do faturamento 

empresarial. Enquanto este conta os valores em dólares quando as empresas vendem bens e 

serviços entre si, o PIB não. Dependendo da composição industrial de um país, o faturamento 

agregado pode ser entre duas e três vezes o PIB.
2
 

Para 2019, a IDC estima que o faturamento comercial global seja de US$ 188 trilhões. 

A IDC calcula que pelo menos 40% deste total tenha contato com software. Pense em e-mail para 

funcionários, sistemas de gestão de produção, software de controle de estoque, software de design 

de engenharia, gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), gerenciamento de páginas da 

internet e assim por diante. Provavelmente, a única parte do faturamento global que não tem contato 

com software é o faturamento gerado por empresas muito pequenas que não usam computadores, 

operações de “pás e picaretas” e serviços pessoais e profissionais que ainda dependem do papel ou 

da memória humana. 

Para 2019, a IDC avaliou a "pegada" de TI em US$ 81 trilhões. 

                                                           
1
 The Economist Intelligence Unit, 2019 

2
 A aproximação mais semelhante ao faturamento comercial entre valores tradicionalmente medidos pelos 

governos é a "produção bruta". Esta, no entanto, deixa de contar certos valores nos canais de distribuição. 
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Agora, considere que todo o software que move a área de TI precisa ser executado em um sistema 

operacional, e que grande parte do software tem contato com funções corporativas executadas em 

servidores, e que o rastreador de cargas de trabalho de servidores da IDC indica que mais de 50% 

utiliza Linux, e que o RHEL é responsável por cerca de 25% dos sistemas operacionais Linux 

implantados (incluindo versões gratuitas e pagas). Faça as contas. 

Para 2019, a IDC estimou a "pegada" do RHEL em US$ 10 trilhões (veja a Figura 2). 

FIGURA 2 

A posição do Red Hat Enterprise Linux na economia global 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

DE ONDE VÊM OS US$ 10 TRILHÕES? 

A Figura 2 mostra algumas das funções empresariais que serão a força motriz das pegadas de TI, de 

Linux e do RHEL. Mas em 2019, as cargas de trabalho executadas no RHEL de maior impacto estão 

expostas na Figura 3. 

As pegadas de carga de trabalho individuais variam um pouco graças ao investimento em software, 

mas mais na parte da atividade empresarial afetada. Por exemplo: 

 O gerenciamento de recursos empresariais (ERM) e os aplicativos de produção afetam uma 

grande parte das despesas de muitas empresas, que, por sua vez, compõem geralmente 70% 

ou mais do faturamento. 

 Os aplicativos de colaboração, como o e-mail, podem afetar todos os funcionários de uma 

empresa, mas não necessariamente afetam grandes fatias do faturamento ou despesas. Os 

custos trabalhistas, que têm o maior “contato” com o e-mail, são menores do que os custos de 

produção e de matéria-prima em muitos setores. 

 O gerenciamento da cadeia de suprimento pode ter contato com uma parte significativa das 

despesas, mas o aplicativo de software em si é menos implantado do que outros aplicativos 

corporativos importantes. 

Pegada TI
US$81 trilhões

Pegada RHEL
US$10 trilhões

Pegada Linux
US$35 trilhões

Faturamento empresarial
(US$188 trilhões)

Desenvolvimento de produtos

Gestão de e suporte a clientes

Controle de inventário

Controle de produção

Email e colaboração

Finanças e administração

Gestão de RH

Segurança e conformidade

Serviços baseados em Web

Cadeia de suprimentos

IoT



©2019 IDC #US45007819 4 

 A infraestrutura de TI — segurança, rede, servidores e serviços da Web para clientes e 

fornecedores — permeia todas as empresas informatizadas, em contato com receitas e 

despesas. 

 O gerenciamento de relacionamento com o cliente pode ter contato com muitos clientes 

corporativos, mas geralmente não todos — ou pelo menos não todos de uma só vez. 

E assim por diante.  

Por região, a pegada econômica do RHEL é razoavelmente distribuída — 35% nas Américas, 33% na 

Ásia/Pacífico e 32% na EMEA (o resto do mundo). 

Com o tempo, a região Ásia/Pacífico trocará de lugar com as Américas em termos da participação 

deste mercado, graças a faturamentos comerciais de crescimento mais rápido e ao crescimento da 

automação. 

FIGURA 3 

Cargas de trabalho por trás da pegada do Red Hat Enterprise Linux, 2019 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RedHat Enterprise Linux da IDC, 2019 

 

A VANTAGEM DA PEGADA DO RED HAT ENTERPRISE LINUX 

A metodologia para determinar a pegada por carga de trabalho começa com uma estimativa (baseada 

em pesquisas e no rastreador de software da IDC) da porcentagem de empresas que automatiza a 

carga de trabalho específica; depois, verifica-se qual porcentagem da organização é afetada por esta 

carga de trabalho e, finalmente, se a carga de trabalho afeta principalmente despesas ou faturamento. 

O resto é cálculo. 

Mas a IDC também perguntou aos executivos se o uso do RHEL oferecia alguma vantagem a cada 

carga de trabalho — algum aumento do faturamento pelo uso do RHEL, alguma diminuição nas 
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despesas ou algum aumento na produtividade dos funcionários. Então pedimos que avaliassem o seu 

impacto. 

Em todos os casos, houve algum benefício. Essas organizações haviam optado por investir no RHEL, 

afinal de contas.
3
 Houve uma boa distribuição em torno da média de cada questão relacionada ao 

benefício para cada carga de trabalho, mas a média foi sempre positiva (mesmo que não enorme). 

Além disso, os executivos dividiram suas vantagens de maneira bastante uniforme — um terço para 

aumento do faturamento, um terço para redução de despesas e um terço para o aumento da 

produtividade. 

Mas, como o faturamento acumulado é maior do que as despesas acumuladas, e as despesas com 

mão de obra são um subconjunto das despesas totais, no cálculo final os benefícios de despesas e os 

benefícios de faturamento ficaram aproximadamente iguais. 

Isso pode ser visto na Figura 4. 

FIGURA 4 

A vantagem do Red Hat Enterprise Linux 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

                                                           
3
 Apesar de os entrevistados serem usuários do RHEL, em média, o RHEL correspondia a menos de 25% de seus 
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Como o Red Hat Enterprise Linux beneficia as organizações de TI 

Entre as perguntas feitas na pesquisa para este projeto, algumas eram específicas aos 

departamentos de TI. Como o RHEL se compara a outros sistemas operacionais em diferentes 

modelos de referência? 

Estão entre as métricas de referência: 

 O valor de compra de servidores 

 O custo de manutenção de servidores 

 O custo do software em execução nos servidores 

 Tempo da equipe de TI na gestão de servidores 

 Tempo da equipe de TI na execução de tarefas rotineiras 

 Tempo para resolver chamados de suporte 

 Tempo para recuperação de inatividade não planejada 

 Tempo para implantar novos aplicativos corporativos 

 Tempo para atualizar os aplicativos essenciais 

Nem todo modelo de referência determinou alguma vantagem no uso do RHEL para todas as 

regiões, mas em termos gerais, houve benefícios significativos. 

A história de US$ 3 bilhões da Red Hat 

Quando a Red Hat foi fundada em 1993, e o software era distribuído em disquetes, não era claro 

se uma empresa poderia ser construída a partir da distribuição do que era considerado gratuito 

pela indústria, o sistema operacional Linux de código aberto. Hoje, a Red Hat é uma empresa de 

US$ 3 bilhões e cresce a uma taxa de dois dígitos. 

Isto aconteceu graças a uma decisão, tomada em 2002, de combinar a liberdade do código aberto 

com a garantia de confiabilidade e suporte de qualidade por meio de um modelo de assinatura. A 

empresa então investiu recursos para desenvolver o Linux até que este fosse um sistema 

operacional corporativo viável, começou a apoiar sua comunidade de parceiros e criou 

capacidades e ferramentas para apoiar os profissionais de TI que trabalham com o Linux. 

Uma concentração inicial na segurança e em atualizações automáticas do sistema operacional 

ajudou os clientes Linux a gerenciar mais servidores com menos funcionários. 

Continua… 
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Aplicado a todas as organizações que usam o RHEL em 2019, o benefício agregado total chegou a 

US$ 6,8 bilhões, com quase US$ 200 bilhões de custos. Esses benefícios podem ser agrupados em 

três categorias principais, conforme a Figura 5. 

FIGURA 5 

Economias mundiais de TI do Red Hat Enterprise Linux por categoria, 2019 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

O ECOSSISTEMA DE US$ 80 BILHÕES DO RED HAT ENTERPRISE LINUX 

Imagine um sistema operacional, mesmo um sistema livre. Ele roda em hardware (contribuindo valor 

ao ecossistema) e suporta software de aplicativo (contribuindo valor), que precisa de software de 

desenvolvimento de aplicativos (contribuindo valor) para existir. Todo esse software geralmente 

requer suporte e serviços de TI contínuos (contribuindo valor), e esses serviços de TI às vezes exigem 

serviços comerciais associados (mais valor). Grande parte desse hardware, software e serviços é 

distribuída por terceiros (mais valor). 

Bem-vindo ao ecossistema RHEL! 

Usando os estudos de mercado e os dados de pesquisas da IDC, é possível quantificar os gastos que 

entram em todos os produtos e serviços carregados no RHEL em implantações de TI. 

A Figura 6 mostra o detalhamento por categoria dessa quantificação para 2019. 
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FIGURA 6 

Faturamento mundial de TI do Red Hat Enterprise Linux por categoria, 2019 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

Os ingredientes específicos das categorias são: 

 O software adicional inclui software de aplicativo, software de desenvolvimento de aplicativos 

e infraestrutura de sistemas que podem não integrar o RHEL. 

 O hardware compreende servidores, redes, armazenamento, cobranças de linha e uma 

pequena parte do hardware do usuário final ou da IoT envolvido em implementações 

ancoradas pelo RHEL. 

 Os serviços incluem serviços de TI (como suporte, treinamento e integração de sistemas) e 

serviços empresariais (como consultoria de processos e estratégias). Esta categoria exclui o 

faturamento de serviços da Red Hat. 

 A revenda é a margem bruta dos revendedores do software da Red Hat e do ecossistema. 

Essa margem bruta é agregada ao faturamento do software revendido para totalizar os gastos 

do usuário. 

O crescimento do ecossistema RHEL é rápido. O ecossistema do RHEL angariará mais de US$ 82 

bilhões este ano e terá um crescimento composto (CAGR) de 11,5%, a US$ 119 bilhões até 2023. O 

faturamento do ecossistema hoje é quase 22 vezes maior que o da Red Hat. Ao todo, o ecossistema 

RHEL agregará US$ 150 bilhões de valor líquido à economia global de 2019 a 2023 em relação a 

2018 (vide Figura 7). 
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FIGURA 7 

Crescimento do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

Esse ecossistema é um motor e tanto. Incluindo a Red Hat, o ecossistema emprega cerca de 900.000 

trabalhadores em todo o mundo. Até o final de 2023, terá quase 250.000 a mais. 

Embora esses números incluam todos os funcionários de empresas de hardware, software, serviços e 

canais (não apenas os engenheiros de software ou programadores), a maioria dos acréscimos serão 

trabalhos de alta qualificação e alta remuneração. 

E tem mais. Os funcionários do ecossistema têm parceiros dentro de seus clientes — profissionais de 

TI que trabalham com software, hardware e serviços empilhados no RHEL. A IDC estima o tamanho 

dessa comunidade de profissionais de TI com foco no RHEL em 1,7 milhão em todo o mundo até o 

final de 2019 e 2,1 milhões até o final de 2023. Quando combinamos os empregos do ecossistema 

com os profissionais de TI trabalhando para clientes RHEL, vemos que mais de 3,3 milhões de 

pessoas podem estar empregadas em cargos relacionados à Red Hat até 2023. 

Por fim, nem todas, mas muitas dessas empresas do ecossistema terão uma base local — atendendo 

a região na qual elas se baseiam. Portanto, as mesmas estarão realizando investimentos nas regiões 

em que estão baseadas. Estes são investimentos em marketing, escritórios locais, funcionários e 

serviços. Ao todo, esses investimentos devem atingir quase US$ 48 bilhões este ano. 

A Figura 8 mostra esse crescimento local de empregos e investimentos. 
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FIGURA 8 

Alcance do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux: empregos e investimento 

locais 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

O ecossistema acompanha o faturamento do RHEL por região, com algumas pequenas diferenças: 

 A participação das Américas no faturamento mundial é maior do que o investimento local, 

porque a região abriga mais multinacionais. 

 A parcela de empregos na região da EMEA é maior que a do faturamento, pois há uma maior 

concentração de serviços de TI e de negócios e salários regionais mais altos. O investimento 

local é impulsionado pela natureza dos serviços e canais de distribuição da região. 

 A participação dos empregos da Ásia/Pacífico é maior do que o faturamento por causa da 

média salarial mais baixa. 

Mas o resultado: sem surpresas. 

A Figura 9 mostra as proporções regionais. 
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FIGURA 9 

Proporções dos ecossistemas do Red Hat Enterprise Linux por região, 2019 

 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do Red Hat Enterprise Linux da IDC , 2019 

 

CHAMADA À AÇÃO 

Uma chamada à ação geralmente implica mudanças estratégicas ou operacionais para se adaptar a 

um ambiente em constante evolução. E certamente estamos passando por um período de mudanças 

drásticas nas implantações de TI nas empresas – do crescimento da computação em nuvem e da 

Internet das Coisas ao amplo entendimento de que implantar as novas tecnologias exigirá uma 

transformação massiva da cultura organizacional, das capacitações da força de trabalho e das 

operações. 

Para alguns dos entrevistados de nossa pesquisa, a chamada à ação pode muito bem querer dizer 

manter o curso. 

Mas para outros, não seria o caso. Descobrimos em nossa pesquisa que havia um número 

ligeiramente maior de entrevistados abaixo da média do que acima da média quando se tratava do 

efeito dos benefícios do RHEL em suas finanças — especialmente quando se trata de economias, que 

têm o maior impacto no resultado final. 

Além do mais, havia uma curva de sino bastante plana em torno da média — em outras palavras, uma 

distância mensurável entre os líderes e os retardatários quando se tratava de benefícios obtidos das 

implantações de TI. 

Portanto, além de manter o rumo para aqueles que já estão na extremidade da curva do sino, uma 

chamada à ação incluiria o roteiro tradicional para a adoção da transformação digital: 
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 Construir uma estratégia para toda a organização. 

 Treinar e requalificar a força de trabalho. 

 Integrar conjuntos de dados em toda a organização. 

 Impulsionar a implementação pelas unidades de negócios. 

 Mensurar, mensurar, mensurar. 

Pode haver mais um. Realizar mais implantações no RHEL. 

Quando dividimos os entrevistados em dois grupos — aqueles com mais servidores RHEL do que a 

média e aqueles com menos — encontramos algumas grandes disparidades nos benefícios de TI. 

Por exemplo, 50% mais entrevistados com alta implantação RHEL disseram que a vida útil do servidor 

do RHEL era maior do que a dos servidores não RHEL em comparação com os entrevistados de 

baixa implantação RHEL. Os entrevistados de alto RHEL tinham mais funcionários do RHEL, mas 

também maior produtividade da equipe, maior produtividade da equipe por servidor, menos chamadas 

de suporte por 100 usuários e menos eventos de tempo de inatividade não planejados. 

E, como mostra a análise deste White Paper, pequenos benefícios podem se acumular em cascata. 
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APÊNDICE 

Impacto econômico do Red Hat Enterprise Linux 

TABELA 1 

Impacto econômico do Red Hat Enterprise Linux: mundial 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Pegada econômica         

Faturamento empresarial (US$B) 178.264 187.787 193.199 198.280 203.889 209.848 3,3 101.683 

Pegada de aplicativos de TI e 

empresariais (US$B) 

76.009 80.642 83.622 86.500 89.654 93.021 4,1 53.394 

Pegada econômica do RHEL (US$B) 8.670 10.020 10.731 11.508 11.876 12.268 7,2 13.054 

Vantagem do RHEL         

Aumento de faturamento (US$B) 548 634 680 730 753 779 7,3 836 

Redução de custos (US$B) 552 579 630 675 697 721 5,5 542 

Vantagem do RHEL (US$B) 1.100 1.213 1.310 1.405 1.450 1.500 6,4 1.378 

Notas:  

A pegada econômica é o faturamento/despesas afetados pelo hardware, software e serviços de TI que funcionam ou suportam o RHEL. 

A vantagem do RHEL é o benefício de usar o RHEL em relação a outros sistemas operacionais. 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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TABELA 2 

Impacto econômico do Red Hat Enterprise Linux: Américas 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Pegada econômica         

Faturamento empresarial (US$B) 61.463 62.912 64.309 65.310 66.550 67.974 2,0 19.739 

Pegada de aplicativos de TI e 

empresariais (US$B) 

27.436 28.308 29.170 29.868 30.686 31.605 2,9 12.458 

Pegada econômica do RHEL (US$B) 3.399 3.527 3.754 3.985 4.078 4.183 4,2 2.533 

Vantagem do RHEL         

Aumento de faturamento (US$B) 213 221 235 250 255 262 4,2 158 

Redução de custos (US$B) 217 226 239 253 259 266 4,2 159 

Vantagem do RHEL (US$B) 430 446 474 503 515 528 4,2 317 

Notas:  

A pegada econômica é o faturamento/despesas afetados pelo hardware, software e serviços de TI que funcionam ou suportam o RHEL. 

A vantagem do RHEL é o benefício de usar o RHEL em relação a outros sistemas operacionais. 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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TABELA 3 

Impacto econômico do Red Hat Enterprise Linux: Ásia/Pacífico (incluindo o Japão) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Pegada econômica         

Faturamento empresarial (US$B) 60.263 64.605 67.512 70.347 73.372 76.454 4,9 50.978 

Pegada de aplicativos de TI e 

empresariais (US$B) 

24.864 26.867 28.307 29.742 31.278 32.866 5,7 24.742 

Pegada econômica do RHEL (US$B) 2.676 3.306 3.598 3.920 4.104 4.293 9,9 5.843 

Vantagem do RHEL         

Aumento de faturamento (US$B) 181 224 244 266 278 291 9,9 396 

Redução de custos (US$B) 186 202 219 239 250 262 7,1 244 

Vantagem do RHEL (US$B) 367 426 463 505 528 553 8,5 641 

Notas:  

A pegada econômica é o faturamento/despesas afetados pelo hardware, software e serviços de TI que funcionam ou suportam o RHEL. 

A vantagem do RHEL é o benefício de usar o RHEL em relação a outros sistemas operacionais. 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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TABELA 4 

Impacto econômico do Red Hat Enterprise Linux: EMEA 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Pegada econômica         

Faturamento empresarial (US$B) 56.538 60.270 61.378 62.623 63.967 65.420 3,0 30.968 

Pegada de aplicativos de TI e 

empresariais (US$B) 

23.709 25.467 26.145 26.890 27.690 28.550 3,8 16.197 

Pegada econômica do RHEL (US$B) 2.595 3.187 3.379 3.603 3.694 3.792 7,9 4.680 

Vantagem do RHEL         

Aumento de faturamento (US$B) 154 189 201 214 220 226 7,9 280 

Redução de custos (US$B) 149 151 172 183 188 193 5,3 142 

Vantagem do RHEL (US$B) 303 340 373 397 408 419 6,6 422 

Notas:  

A pegada econômica é o faturamento/despesas afetados pelo hardware, software e serviços de TI que funcionam ou suportam o RHEL. 

A vantagem do RHEL é o benefício de usar o RHEL em relação a outros sistemas operacionais. 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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Oportunidades do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux 

TABELA 5 

Oportunidades do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux: mundial (US$) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Software adicional 22.603 27.263 29.866 32.717 35.909 39.355 11,7 52.095 

Hardware adicional 11.649 13.486 14.800 16.482 18.573 21.188 12,7 26.284 

Serviços adicionais 24.969 29.520 31.691 34.153 36.888 40.859 10,4 48.266 

Revenda de software e serviços da Red Hat (margem acima do 

faturamento da Red Hat) 

10.163 12.162 13.321 14.648 16.170 18.063 12,2 23.549 

Total (produtos e serviços sendo executados ou suportando o 

RHEL) 

69.384 82.431 89.678 98.000 107.540 119.465 11,5 150.194 

Proporção do faturamento do RHEL 21,0  21,7  22,4  22,9  23,5  24,4    

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 

 

TABELA 6 

Oportunidades do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux: Américas (US$) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Software adicional 16.058 19.046 20.845 22.685 24.708 26.827 10,8 33.821 

Hardware adicional 6.854 7.533 8.243 9.183 10.440 12.029 11,9 13.158 

Serviços adicionais 16.098 18.589 19.947 21.342 22.883 24.543 8,8 26.814 

Revenda de software e serviços da Red Hat (margem acima do 

faturamento da Red Hat) 

6.763 7.910 8.660 9.471 10.401 11.444 11,1 14.071 

Total (produtos e serviços sendo executados ou suportando o 

RHEL) 

45.773 53.078 57.695 62.681 68.432 74.843 10,3 87.864 

Proporção do faturamento do RHEL 20,7  21,5  22,2  22,9  23,7  24,3    

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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TABELA 7 

Oportunidades do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux: Ásia/Pacífico (incluindo o Japão) (US$) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Software adicional 2.030 2.295 2.480 2.685 2.903 3.146 9,2 3.359 

Hardware adicional 2.659 3.167 3.527 3.924 4.315 4.783 12,5 6.421 

Serviços adicionais 2.880 3.161 3.340 3.529 3.682 4.171 7,7 3.483 

Revenda de software e serviços da Red Hat (margem acima do 

faturamento da Red Hat) 

1.243 1.423 1.551 1.691 1.830 2.045 10,5 2.325 

Total (produtos e serviços sendo executados ou suportando o 

RHEL) 

8.812 10.046 10.898 11.829 12.730 14.145 9,9 15.588 

Relação com as receitas do RHEL 20,7  22,4  22,8  23,1  25,1  26,1    

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 

 

TABELA 8 

Oportunidades do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux: EMEA (US$) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Software adicional 4.515 5.922 6.541 7.347 8.298 9.382 15,8 14.915 

Hardware adicional 2.136 2.786 3.030 3.375 3.818 4.376 15,4 6.705 

Serviços adicionais 5.991 7.770 8.404 9.282 10.323 12.145 15,2 17.969 

Revenda de software e serviços da Red Hat (margem acima do 

faturamento da Red Hat) 

2.157 2.829 3.110 3.486 3.939 4.574 16,2 7.153 

Total (produtos e serviços sendo executados ou suportando o 

RHEL) 

14.799 19.307 21.085 23.490 26.378 30.477 15,5 46.742 

Proporção do faturamento do RHEL 22,2  22,1  22,8  22,8  22,3  24,1    

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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Empregos e investimento local do ecossistema Red Hat Enterprise Linux 

TABELA 9 

Empregos e investimento local do ecossistema Red Hat Enterprise Linux: mundial 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Empregos do setor do ecossistema (incluindo Red 

Hat) 

824.817 888.582 969.301 1.015.120 1.065.056 1.124.881 6,4 300.064 

Empregos profissionais em TI 1.629.380 1.747.211 1.913.173 1.996.352 2.086.035 2.202.409 6,2 573.029 

Investimento local no ecossistema (incluindo Red 

Hat) (US$) 

39.915 47.567 51.717 56.468 61.894 68.772 11,5 86.843 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 

 

TABELA 10 

Empregos e investimento local do ecossistema Red Hat Enterprise Linux: Américas 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Empregos do setor do ecossistema (incluindo Red 

Hat) 

535.348 565.378 615.363 640.841 668.778 693.941 5,3 158.593 

Empregos profissionais em TI 960.119 1.003.911 1.096.231 1.132.285 1.172.201 1.205.082 4,6 244.963 

Investimento local no ecossistema (incluindo Red 

Hat) (US$) 

21.343 24.945 27.047 29.285 31.801 34.591 10,1 40.954 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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TABELA 11 

Empregos e investimento local do ecossistema Red Hat Enterprise Linux: Ásia/Pacífico (incluindo o Japão) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Empregos do setor do ecossistema (incluindo Red 

Hat) 

121.242 124.797 136.250 141.593 146.013 155.229 5,1 33.987 

Empregos profissionais em TI 282.255 288.029 318.043 333.547 346.457 373.786 5,8 91.531 

Investimento local no ecossistema (incluindo Red 

Hat) (US$) 

5.487 6.555 7.127 7.847 8.672 9.921 12,6 12.687 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 

 

TABELA 12 

Empregos e investimento local do ecossistema Red Hat Enterprise Linux: EMEA 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2018–2023 

CAGR (%) 

Aumento 

líquido em 

cinco anos 

Empregos do setor do ecossistema (incluindo Red 

Hat) 

168.227 198.407 217.688 232.686 250.265 275.711 10,4 107.484 

Empregos profissionais em TI 387.006 455.271 498.899 530.520 567.377 623.541 10,0 236.535 

Investimento local no ecossistema (incluindo Red Hat) 

(US$) 

13.085 16.067 17.543 19.336 21.421 24.260 13,1 33.202 

Fonte: Estudo de Impacto Econômico do RHEL da IDC , 2019 
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METODOLOGIA 

Desde 2005, a IDC tem usado sua ampla base de pesquisa e previsão, juntamente com enquetes, 

para calcular e prever o impacto que vários fornecedores têm sobre as economias locais. Existem 

diferentes variações destes produtos: 

 Estudos de impacto econômico: estudos mostrando a "pegada" econômica do ecossistema de 

fornecedores — quanto o faturamento comercial tem "contato" com os produtos do 

ecossistema, interagindo com várias funções empresariais 

 Visões de vantagens de fornecedores: estudos baseados principalmente em pesquisas ou 

entrevistas que demonstram a vantagem comparativa de utilizar os produtos de determinado 

fornecedor 

 Dimensionamento do ecossistema do fornecedor: o tamanho, em termos de faturamento e/ou 

emprego, do suporte do ecossistema aos produtos do fornecedor 

Este projeto para o software do Red Hat envolve versões de todos os três, especificamente: 

 A pegada econômica do Red Hat Enterprise Linux 

 A vantagem do Red Hat Enterprise Linux 

 As oportunidades do ecossistema do Red Hat Enterprise Linux 

O modelo de pegada econômica do RHEL 

Este modelo quantifica o faturamento e despesas de negócios que têm "contato" com os aplicativos e 

cargas de trabalho em execução no RHEL e suportados pelo ecossistema RHEL: 

 O termo contato significa que a TI (ou software ou RHEL) impulsiona, suporta, auxilia ou 

interage de alguma forma com os processos e pessoas envolvidas nas atividades das 

organizações. A TI pode ter "contato" com as atividades de despesas — pessoal, estoque e 

assim por diante — ou com atividades específicas de geração de faturamento — gerenciamento 

de vendas, publicidade e assim por diante — mas, por conveniência, é comparada ao 

faturamento. O "contato" não é uma medida da porcentagem específica de faturamento 

gerado diretamente pela TI, como, digamos, o comércio pela Internet ou o suporte 

automatizado ao cliente, mas seu alcance nas atividades organizacionais. 

É um conceito simples, mas um cálculo um tanto complexo. A pegada econômica neste projeto 

progride da seguinte forma: 

 Qual é a pegada de TI? Nem todas as empresas usam computadores e nem todas as partes 

de organizações informatizadas usam computadores? 

 Qual é a pegada do Linux? Qual porcentagem dos aplicativos/cargas de trabalho em contato 

com as empresas que são executadas no Linux? 

 Qual é a pegada do RHEL? Isto é, qual é a participação do RHEL na pegada do Linux? 

O exercício de alocação é habilitado pelos produtos de pesquisa da IDC que rastreiam a base 

instalada de servidores por sistema operacional e os relatórios que indicam a participação de 

mercado por fornecedor de Linux (pago e não pago). 

As etapas mais específicas do cálculo dependem do seguinte: 
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 Os dados de faturamento empresarial por região são baseados no PIB e na produção bruta 

de fontes governamentais e de terceiros (por exemplo, o U.S. Bureau of Economic Analysis e 

o Bureau of Labor Statistics e o Economist Intelligence Unit). 

 Dividimos os faturamentos citados por categoria — margem bruta, despesas, custos de mão 

de obra, gastos externos com TI e custos de pessoal de TI, com base em índices econômicos 

geralmente aceitos e análises de empresas pela IDC. 

 Calculamos a "pegada" de vários aplicativos empresariais/cargas de trabalho de servidor por 

categoria; para este projeto, esses aplicativos/cargas de trabalho, extraídos da taxonomia de 

carga de trabalho de servidor da IDC e suportados no rastreador de cargas de trabalho de 

servidor da IDC, são: 

 IA e analítica 

 Conteúdo e colaboração 

 CRM 

 ERM e produção 

 Cadeia de suprimento/outros 

 Engenharia e desenvolvimento 

 Aplicativos de TI (app dev e gestão de dados) 

 Infraestrutura de TI (segurança, arquivos e impressão, servidores web, etc.) 

 Outros 

 Para cada aplicativo/carga de trabalho, o modelo estima a porcentagem de empresas que 

usam o aplicativo/carga de trabalho, com base nos dados da pesquisa e na "pegada" do 

aplicativo/carga de trabalho — ou na porcentagem de faturamento/despesas provavelmente 

afetadas pelo aplicativo/carga de trabalho. As estimativas também são informadas por 

pesquisas da IDC em projetos semelhantes, a participação relativa de gastos com software 

para cada aplicativo/carga de trabalho e estimativas de modelos anteriores. 

 Essas porcentagens são aplicadas aos faturamentos/despesas regionais para obter a pegada 

total do aplicativo/carga de trabalho. 

 A partir desse ponto, a pegada RHEL é derivada da aplicação da proporção RHEL de todo o 

Linux por carga de trabalho e da proporção do Linux entre todos os sistemas operacionais 

corporativos por carga de trabalho. 

Observe que, embora a pegada RHEL resultante possa parecer excessivamente grande (trilhões de 

dólares), isso representa uma pegada sobre toda a receita global empresarial, que será superior a 

US$ 185 trilhões em 2019. 

O modelo de vantagem do RHEL 

Esse modelo estende o modelo da pegada, usando os dados da pesquisa sobre os benefícios do 

RHEL e aplicando-os à pegada RHEL descrita anteriormente. 

O resultado vem da porcentagem de entrevistados que relatam sobre cada aplicativo/carga de 

trabalho quanto a se o uso do aplicativo/carga de trabalho gerou faturamento, reduziu custos ou 

aumentou a produtividade, e em qual porcentagem. (Observe que um único aplicativo/carga de 

trabalho pode fornecer benefícios em mais de uma dessas três categorias.) 

Por aplicativo/carga de trabalho e por região, esses benefícios são agregados em um total. 
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A pesquisa subjacente a esta análise de benefícios foi realizada em 2019 e incluiu 607 respostas na 

China, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Esses seis países são responsáveis 

por 65% dos gastos globais em TI. 

O modelo de vantagem de TI do RHEL 

Esse modelo agrega dados de pesquisas sobre os benefícios do RHEL para organizações de TI e 

aplica-os a organizações que usam o RHEL. Os dados da pesquisa avaliam os resultados em nove 

funções/métricas de TI:  

 Valor de compra de servidores 

 Custo de manutenção de servidores 

 Custo do software em execução nos servidores 

 Tempo da equipe de TI na gestão de servidores 

 Tempo da equipe de TI na execução de tarefas rotineiras 

 Tempo para resolver chamados de suporte 

 Tempo para recuperação de inatividade não planejada 

 Tempo para implantar novos aplicativos corporativos 

 Tempo para atualizar os aplicativos essenciais 

Então, o modelo aplica a vantagem/desvantagem do RHEL enumerada na pesquisa aos gastos 

regionais dos clientes do RHEL em software, servidores e equipe de TI. 

O modelo de oportunidade do ecossistema RHEL 

Para dimensionar a oportunidade para os parceiros atuais e potenciais da Red Hat, este modelo 

estima primeiro o faturamento RHEL da Red Hat e, em seguida, estima todos os softwares, hardwares 

e serviços auxiliares vinculados ao RHEL. Algumas das etapas específicas são: 

 Captura do faturamento anual da Red Hat e previsão até 2023. O faturamento até 2019 é 

derivado dos dados financeiros da Red Hat (validados com os dados do rastreador de 

software da IDC). Para 2019, a IDC usa a média dos analistas publicada no Yahoo! Finanças 

para faturamento. Além disso, a IDC acresce o faturamento da Red Hat de acordo com a taxa 

de crescimento do mercado para software de sistemas Linux. Divisões regionais são 

derivadas usando o rastreador de software IDC. 

 Estimativa de software em execução no RHEL. É feita usando índices padronizados de 

aplicativos, desenvolvimento de aplicativos e alguns softwares de sistema para o software do 

sistema operacional Linux derivados do rastreador de software e do guia de gastos com TI da 

IDC. 

 Estimativa de hardware de apoio ao RHEL e software auxiliar. Usa proporções do guia de 

gastos de TI da IDC para comparar os gastos com hardware aos gastos relevantes com 

software. O cálculo inclui principalmente hardware corporativo (servidores, armazenamento e 

rede), mas também uma pequena quantidade de hardware de usuário final e hardware de IoT. 

 Estimativa dos serviços de TI e empresariais de suporte ao RHEL, software auxiliar e 

hardware subjacente. Este item também usa proporções do guia de gastos da IDC para 

desenvolver uma proporção entre gastos com serviços e gastos com software. 

 Estimativa da margem de revenda. O objetivo é calcular a diferença entre o gasto do usuário 

final e o faturamento do fornecedor, que é representada pela diferença entre o faturamento do 
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revendedor e as despesas do revendedor que vende o RHEL e hardware e software auxiliar. 

Este item se baseia na pesquisa de canais de software e hardware da IDC e uma pesquisa 

anual de modelos de negócios de revendedores de software, incluindo margens de revenda. 

O faturamento do ecossistema é então classificado em quatro categorias principais: software 

adicional, hardware de suporte, serviços de TI e empresariais e margem de revenda. O total exclui o 

faturamento do RHEL. O faturamento do ecossistema é aproximadamente 20 a 25 vezes o da Red 

Hat. Isto é consistente com trabalhos anteriores sobre as proporções de software, hardware e 

serviços para um sistema operacional. 

Sabendo o tamanho do ecossistema, também é possível calcular o número de pessoas empregadas 

pelo Red Hat e seu ecossistema, usando dados de faturamento por cabeça do modelo de impacto 

econômico interno de TI da IDC, que mede o número de funcionários e a contagem de empresas por 

país. Então, a IDC usou as taxas de despesas de TI por profissional de TI do mesmo modelo para 

calcular os empregos de profissionais de TI relacionados ao RHEL e aos produtos e serviços de seu 

ecossistema. 
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