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INTRODUÇÃO 

Em 2019, a IDC publicou um white paper1 sobre a pegada econômica do Red Hat Enterprise Linux 
(RHEL), as vantagens da economia de custos e do aumento da receita com uso do RHEL oferecido 
aos clientes em outras versões do Linux, e a dimensão e a força do ecossistema que suporta as 
implementações do RHEL. 

E aí a pandemia da COVID-19 surgiu e ainda permanece entre nós. 

À medida que a IDC monitorou o impacto da COVID-19 sobre os usuários e fornecedores de 
tecnologia da informação (TI), percebeu que muita coisa mudou. Houve aceleração da migração  
para a computação em nuvem, em comparação ao uso de software local. As organizações foram 
forçadas a apressar seus planos de transformação digital para se adaptar às necessidades dos 
clientes em rápida mudança, sendo que a migração para o trabalho remoto não indica, tão cedo  
ou nunca, uma volta aos níveis anteriores à pandemia. 

Isso deu margem a uma nova pergunta: como as mudanças drásticas no mercado de TI e na 
economia global impactaram e influenciaram o RHEL? 

Com uma nova pesquisa, previsões atualizadas de monitoramento do mercado e previsões 
atualizadas da economia global, usamos este momento para reexaminar e atualizar nosso 
documento anterior. Leia a seguir. 

RESUMO EXECUTIVO 

▪ A pegada geral do RHEL – os dólares de receita ou despesas “tocados” pelas cargas de 
trabalho do servidor executadas no RHEL – irão superar US $13 trilhões em 2022. 

▪ Para os clientes, o uso do RHEL como suporte para as atividades comerciais trará benefícios 
financeiros de US $1,7 trilhão em 2022, divididos quase igualmente entre aumento da receita 
e redução de custos. 

 
1 Para obter mais informações, acesse The Economic Impact of Red Hat Enterprise Linux: Trillions, Yes Trillions,  
of Dollars (IDC no. US45007819, maio de 2019). 
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▪ O ecossistema do RHEL produzirá mais de US $100 bilhões este ano, subindo para US $138 
bilhões em 2026, com uma CAGR de 8%. Para cada dólar de receita obtido pela Red Hat em 
2022, o ecossistema irá faturar US $22,60. 

▪ Em 2022, a Red Hat e seu ecossistema vão empregar mais de 990.000 trabalhadores e, 
entre os clientes, os profissionais de TI que trabalham com software, hardware e serviços 
empilhados no RHEL chegarão a 1,9 milhão. 

▪ Algumas empresas no ecossistema são multinacionais, mas esse não é o caso da maioria. 
Como resultado, o ecossistema investirá US $57 bilhões onde opera em 2022. 

▪ Embora a pandemia tenha afetado organizações no mundo todo, os clientes do RHEL 
pesquisados informaram que houve o mesmo número de projetos acelerados como atrasados. 
Dos que sofreram atraso, a maioria já foi concluída, está em operação novamente ou seu início 
está programado, e somente cerca de 13% dos projetos atrasados foram cancelados. 

A HISTÓRIA DO RHEL 

Há vinte anos, o Red Hat Enterprise Linux surgiu a partir de sistemas operacionais de código aberto (OSs), 
como a primeira distribuição comercial do Linux, acompanhada de uma subscrição de suporte além dos 
bits de software. Atualmente, o RHEL está implantado em 9 milhões de servidores físicos ou 16% de todos 
os servidores instalados (e está instalado em quatro vezes esse número de servidores virtuais.). 

Além disso, a evolução do RHEL acompanhou as demandas e dinâmicas dos compradores de TI  
ao longo do tempo, e expandiu seu sistema operacional com recursos que incluem suporte para 
containers. A IDC prevê que o mercado de containers terá grande crescimento nos próximos anos, 
como também será liderado por tipos comercializados de OS do Linux que os suportam (e esses,  
é claro, incluem o RHEL). De fato, em uma pesquisa2 recente da IDC, 76% dos respondentes 
indicaram o Linux comercial como sua primeira escolha de OS em containers, o que é um bom 
prognóstico para a Red Hat, a maior fornecedora no segmento do Linux comercial. 

Em suma, o RHEL é o sistema operacional que atende a uma porcentagem significativa da TI 
corporativa no mundo todo. Como tal, ele abrange uma porcentagem significativa das operações 
corporativas que dependem dessa tecnologia. 

No microcosmo do universo do RHEL, no nível corporativo, o RHEL chega a cada um dos 
departamentos, embora com presença maior em alguns. 

Na pesquisa que acompanhou este white paper3, a IDC investigou os aplicativos executados nos 
servidores com o RHEL e constatou que estão sempre presentes nas organizações que usam o 
RHEL (Figura 1).  

No todo, as organizações respondentes indicaram que, nos últimos 24 meses, um pouco mais de 
50% das novas cargas de trabalho corporativas foram implantadas no RHEL. Essas cargas de 

 
2 Fonte: Pesquisa IT Infrastructure for Storage and Data Management Survey, IDC de outubro de 2021 
3 A pesquisa da IDC foi realizada no segundo semestre de 2021: 612 pessoas de 6 países responderam, 
representando cerca de 80% dos servidores instalados globalmente. Para obter mais informações,  
leia o Apêndice intitulado A pesquisa. 



©2022 IDC no. US48931522 3 

trabalho afetam todos os principais departamentos corporativos: vendas, marketing, operações, 
finanças e administração, suporte ao cliente, desenvolvimento de produtos, pesquisa e, é claro, TI. 

FIGURA 1 

Como o RHEL permeia as organizações 

 
n = 612 
Fonte: Pesquisa da IDC, outubro de 2021 

 

O próprio RHEL pode ser implantado no local ou na nuvem e, desde 2021, não há mais um local 
preferido (Figura 2). 

E o mais importante é que o RHEL pode ser implantado no formato físico ou virtual (inclusive na 
nuvem pública), com a proporção entre instâncias virtuais e servidores físicos perto de 8:1.4 

 
4Os dados baseiam-se na pesquisa da IDC sobre virtualização do Red Hat Enterprise Linux e nos resultados da 
pesquisa mostrados na Figura 2. 
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FIGURA 2 

A localização do RHEL é flexível 

 
n = 612 
Fonte: Pesquisa da IDC, outubro de 2021 

 

A PEGADA DO RHEL 

A prevalência do RHEL impacta muito a economia global. Afinal, o RHEL responde por mais de um 
quarto de todas as instalações do Linux, tanto gratuitas como pagas; o Linux encontra-se em mais 
da metade dos 55 milhões de servidores instalados mundialmente; e mais da metade de toda receita 
gerada por empresas no mundo todo provém de empresas com computadores. 

A Figura 3 ilustra a pegada do RHEL, mostrando como o RHEL se situa na porcentagem de impacto 
da TI sobre a economia. Ela mostra o quanto a economia é “tocada” por computadores, Linux e 
RHEL. 

Neste caso, “tocadas” significa que, de alguma forma, os computadores, aplicativos e cargas de 
trabalho Linux e RHEL suportaram as operações e força de trabalho corporativas diretamente. 
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FIGURA 3 

A pegada do RHEL de US$ 13 trilhões, 2022 

 
Fonte: IDC, 2022 

 

As cargas de trabalho relacionadas na Figura 1 são praticamente óbvias. A gestão de 
relacionamento com o cliente pode ter impacto sobre a força de vendas e afetar a geração da receita 
com renovações, a gestão de recursos corporativos pode reduzir o custo dos materiais e acelerar a 
duração do ciclo operacional, as cargas de trabalho da IoT podem melhorar o monitoramento 
remoto, e assim por diante. 

É claro que nem todas as cargas de trabalho terão pegadas iguais. Algumas se estendem por toda  
a organização e fazem interface direta com clientes, ao passo que outras afetam somente um 
subconjunto de operações corporativas. Usando dados da pesquisa realizada para este white paper, 
dados do rastreador de cargas de trabalho de servidor da IDC e dados sobre o impacto da TI nos 
departamentos de organizações provenientes de décadas de análises econômicas, a IDC dividiu a 
pegada do RHEL por carga de trabalho (Figura 4). 

A pegada do RHEL deverá crescer com o tempo, juntamente com o aumento das implantações do 
RHEL e a expansão da própria economia global. Até 2026, a pegada do RHEL deverá estar próxima 
de US $17 trilhões, comparada aos US $13,3 trilhões atuais. 
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FIGURA 4 

A composição da pegada do RHEL por carga de trabalho, 2021 

 
n = 612 
Fonte: Pesquisa da IDC, outubro de 2021 

 

O RETORNO ECONÔMICO DAQUELA PEGADA DO RHEL 

Ter uma grande pegada na economia é uma coisa, mas causar impacto com essa pegada é outra. 
Como um fornecedor ou um produto, você quer apenas “tocar” em uma operação ou função, você 
quer melhorá-la, de alguma forma. 

E esse foi um dos fundamentos lógicos que levou à pesquisa deste white paper: descobrir como os 
respondentes iriam responder à pergunta sobre até que ponto a implantação do RHEL melhorou as 
áreas afetadas pelas cargas de trabalho. A IDC perguntou sobre os benefícios potenciais 
específicos, inclusive: 

▪ Maior receita 

▪ Menores custos 

▪ Melhor produtividade 

Em seguida, a IDC aplicou esses benefícios às pegadas da carga de trabalho prevista, para ter uma 
ideia dos benefícios do RHEL ao longo do tempo. 

A Figura 5 mostra os benefícios agregados das implantações do RHEL nas cargas de trabalho. 
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FIGURA 5 

O RHEL poupa dinheiro, mas também proporciona ganho de dinheiro, 2021-2026 

 
Obs.: para fins de simplificação, os benefícios ganhos com a produtividade melhorada foram convertidos em custos mais baixos, 
visando um resultado maior por dólar de mão de obra. Esse arranjo evita convenientemente o impacto da produtividade que 
acelera a geração da receita. 
Fonte: IDC, 2022 

 

Por carga de trabalho, os benefícios são ajustados para as cargas de trabalho que tocam a 
organização como um todo ou grandes faixas de aplicação da base de clientes, em geral 
equiparando as pegadas da carga de trabalho mostradas na Figura 1. 

A Figura 6 mostra o retorno do RHEL por cargas de trabalho. 
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FIGURA 6 

O retorno do RHEL por carga de trabalho, 2022 

 
Fonte: IDC, 2022 
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Por que US$ 1,7 trilhão em benefícios fazem o custo do RHEL parecer menor? 

À primeira vista, parece estranho que a IDC possa prever os benefícios em trilhões para o uso de 
um produto de um vendedor que fatura menos de US$ 10 bilhões. Mesmo agregando à receita do 
ecossistema, isso ainda representa um benefício que é 15 vezes maior que o dispêndio. 

Entretanto, realmente, o trabalho da IDC de dimensionar a esfera de dados global (ou seja, 
todos os petabytes produzidos ou copiados em um ano) e o verdadeiro custo de malware 
transmitido, software pirateado (mais informações na Pesquisa Global de Software da BSA de 
2018, disponível em gss.bsa.org/) revela que a implementação de tecnologia envolve muito 
mais do que um simples gasto externo com produtos e serviços de TI. 

Há custos de instalações, como energia e refrigeração, reserva de metros quadrados para as 
salas de computação, um certo compartilhamento de gastos internos com a equipe de TI, 
tempo para o usuário final trabalhar nos aplicativos (ou tempo de inatividade), e um certo 
compartilhamento dos custos da simples operação dos negócios. E há ainda os custos do tempo 
de inatividade da TI (que pode ser menor para os servidores do RHEL, mas ainda há um custo)  
e assim por diante. 

A Figura 7 mostra uma perspectiva desses custos específicos não relacionados ao RHEL.  
A história dos benefícios do RHEL não deixa de ser impressionante, mas não é chocante. 
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FIGURA 7 

O rendimento total do investimento no RHEL 

 
Fonte: IDC, 2022 

 

O SISTEMA DE ENTREGA DO RHEL: UM ECOSSISTEMA DE US$ 100 BILHÕES 

Por ser um sistema operacional, o RHEL é uma plataforma que suporta todos os tipos de produtos e 
serviços complementares. De fato, ele foi criado justamente para essa função. 

A IDC se refere à coleção de fornecedores desses produtos e serviços complementares como sendo 
um ecossistema, com cada uma de suas partes conectada à outra. As empresas do ecossistema 
geralmente são parceiras oficiais da Red Hat, mas nem sempre. Elas podem ter sido implementadas 
por outros fornecedores, consultores ou pelas próprias empresas. 

De fato, de acordo com os respondentes da pesquisa, mais de sete fornecedores foram necessários 
para a implementação média. 

A Figura 8 mostra a dimensão e o crescimento esperados do ecossistema do RHEL para 2021-2026. 
Em 2022, a receita do ecossistema deverá exceder US$ 100 bilhões, e até 2026, ela deverá chegar a 
ser quase 50% maior do que em 2021. A Figura 9 mostra o detalhamento dos produtos e serviços 
complementares do ecossistema do RHEL.5 

 
5 Como muitos fornecedores vendem produtos de outras empresas, para evitar a duplicidade da receita, a IDC 
registra somente a margem bruta (ou seja, a receita menos o custo dos produtos ou serviços revendidos) ao 
agregar a receita do ecossistema. 

Benefício Custos
Outros custos organizacionais estimados (US$ B)
Instalações estimadas (US$ B)
Outros gastos de TI com RHEL (US$ B)
Custos diretos do RHEL (US$ B)
Vantagem do RHL (US$ B)

US$ 1.663 bilhão

US$ 934 bilhões
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FIGURA 8 

Oportunidade do ecossistema do RHEL, 2021-2026 

  
Fonte: IDC, 2022 

 

FIGURA 9 

Receita do ecossistema do RHEL por categoria, 2022 

 
Fonte: IDC, 2022 
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Observe que essas porcentagens não permanecerão as mesmas ao longo do tempo. A participação 
do software crescerá à medida que o software de nuvem crescer mais rapidamente do que os outros 
mercados e, no decorrer do tempo, suplantar alguns serviços. 

Observe também que a IDC registra a receita do ecossistema como sendo mais de 20 vezes maior 
que a receita do ecossistema da Red Hat em 2021, o que aumentará para 25 vezes em 2026.6 

O ecossistema do RHEL gera benefícios econômicos para os clientes do RHEL conforme abordado 
anteriormente, mas também gera outros benefícios econômicos. Em 2022, a Red Hat e seu 
ecossistema empregarão, conjuntamente, mais de 990.000 trabalhadores e proporcionarão um meio 
de vida para 1,9 milhão de profissionais de TI que trabalham com o RHEL em suas respectivas 
organizações. Até 2026, o universo conjunto da Red Hat com o ecossistema da Red Hat e os 
profissionais de TI dedicados ao RHEL situados nas organizações dos usuários poderão abranger 
3,4 milhões de pessoas. 

Além disso, este ano, pode-se esperar que a Red Hat e seu ecossistema invistam US $57 bilhões 
localmente para suporte das operações locais. Até 2026, esse investimento poderá ser US $25 
bilhões maior. E o impacto indireto desse investimento e emprego local poderá ser três vezes maior.7 

O IMPACTO DO RHEL POR REGIÃO 

O impacto econômico do RHEL por região é causado principalmente pela implantação do Linux por 
região. E aqui ocorre uma anomalia centrada na região da Europa, Oriente Médio e África (EMEA). A 
região tem 15% de todos os servidores instalados no mundo todo, mas somente 8% dos servidores 
operam com Linux (e 27% dos servidores operam com Windows). A IDC suspeita que o motivo seja 
a longa campanha da Microsoft contra os esforços do governo em incentivar empresas a migrar para 
o software de código aberto. 

  

 
6 Os leitores podem notar que a IDC publica quocientes de receita do ecossistema para outros fornecedores e que, 
em geral, são consideravelmente mais baixos que a receita do ecossistema da Red Hat. Isso reflete a função do 
RHEL como sistema operacional que é projetado para ser instalado no hardware de outros fornecedores e suportar 
programas de software desses fornecedores. O Microsoft Windows é análogo ao RHEL, mas em qualquer 
quociente da receita de ecossistemas, os programas de software e serviços da Microsoft passariam do numerador 
para o denominador do quociente. 
7 Os economistas referem-se aos efeitos de segundo nível do gasto ou empregos criados como impactos 
econômicos indiretos ou induzidos. Eles poderão ser uma ou quatro vezes o tamanho do impacto direto, 
dependendo do setor que gera o impacto direto. 
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A Figura 10 mostra os efeitos regionais do ecossistema do RHEL. 

O RHEL não existe num vácuo, ele faz parte de uma malha complexa de software, hardware, redes, 
serviços e serviços de distribuição que, juntos, compõem as implementações que afetam as 
organizações de clientes e, portanto, a economia mais abrangente. 

FIGURA 10 

O ecossistema do RHEL no mundo todo, 2021 

 
Fonte: IDC, 2022 
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O RHEL navega na pandemia 

Assim como a COVID-19 afetou as rotinas diárias e a economia, ela prejudicou também a 
implantação da tecnologia da informação. O crescimento dos gastos com TI em 2020 teve 
grande queda, a migração para a computação em nuvem foi acelerada e a força de trabalho 
mudou de menos de 10% trabalhando remotamente em 2019 para mais de 50% até maio de 
2020. (Dados da pesquisa da IDC realizada na última semana de maio de 2020 com 700 
empresas em 21 países.) Nessa ocasião, os respondentes previram que depois da pandemia a 
porcentagem de trabalhadores remotos não voltaria para menos de 30%. Essa previsão parece 
prevalecer. 

Na pesquisa realizada para este white paper, a IDC perguntou acerca do impacto da pandemia 
da COVID-19 sobre projetos do RHEL comparado a projetos fora do RHEL (Figura11). Observe 
que, na verdade, mais da metade dos projetos foram acelerados nas organizações com o RHEL. 

Quanto aos projetos que sofreram atrasos por causa da COVID-19, os que foram implantados no 
RHEL tiveram vantagem significativa comparados com os implantados em outros sistemas 
operacionais (24% x 39% das organizações que atrasaram projetos, respectivamente). 
Constatamos também que, dentre esses tipos de projetos baseados no RHEL que sofreram 
atrasos, uma média de 87% deles foram concluídos, retomados ou agendados para serem 
retomados no futuro próximo. 

Houve também outros benefícios. Cerca de um terço dos respondentes concordaram com 
afirmações de que o RHEL permitiu que reiniciassem projetos uniformemente, reiniciassem 
projetos pausados e iniciassem rapidamente projetos atrasados. 40% dos respondentes 
concordaram que o RHEL contribuiu para a capacidade de concluir com êxito os projetos 
acelerados. 
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FIGURA 11 

Efeitos da pandemia global nos projetos de TI 

 
n = 612 
Fonte: Pesquisa da IDC, outubro de 2021 

AS LIÇÕES QUE OS DADOS FORNECEM SÃO UMA CHAMADA PARA AÇÃO 

Os dados dos modelos da IDC e da pesquisa são claros: 

▪ A migração para a nuvem passou do seu ponto médio. Em 2021, apenas 40% dos 
programas de software vendidos foram entregues por meio da nuvem. A IDC prevê que,  
até 2026, essa porcentagem será superior a 60%. (É claro, ainda há muitos programas de 
software instalados localmente do que distribuídos por meio da nuvem.) 

▪ A migração para a nuvem será acompanhada por uma onda de virtualização dos sistemas 
operacionais. A proporção de instâncias virtualizadas na nuvem comparada com no local é 
de 4:1. 

▪ O cenário arquitetônico em mudança pressionará as organizações de TI para que 
acompanhem, pois há escassez de talentos qualificados e a força de trabalho cresce  
em ritmo mais lento do que a implantação da TI de próxima geração. 

▪ Devido à escassez de talentos e força de trabalho qualificados, as organizações de usuários 
finais dependem de seus fornecedores para obter níveis de suporte cada vez mais 
sofisticados. Um ecossistema de fornecedor de qualidade e bem-suportado será crítico. 

▪ A crescente penetração da TI em todos os aspectos da vida de uma organização aumentará 
não só os benefícios da TI implantada, mas também os riscos de não otimizar a implantação. 
Pois afinal, são trilhões de dólares em jogo. 

Talvez a maior lição contida nos dados seja o que a pesquisa indicou sobre como um software 
ajudou organizações a enfrentar a incerteza súbita, conforme a barra lateral mostra no texto  
“O RHEL navega na pandemia”. Se o RHEL puder realmente ajudar os clientes a lidar com a 
pandemia global, ele certamente poderá ajudá-los a superar o estresse e desgaste da transformação 
digital, o movimento Browniano no local de trabalho e as incertezas ainda não previstas. 
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APÊNDICE: TABELAS DE DADOS 

A Tabela 1 mostra o impacto econômico do RHEL. A Tabela 2 mostra a oportunidade do 
ecossistema do RHEL. 

 

 

Tabela 1

Impacto econômico do RHEL, 2021-2026
2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mundial
Pegada econômica
Receita corporativa ($ B) $197,845 $205,993 $212,195 $218,161 $224,122 $230,260
Pegada de apps de TI e negócio ($ B) $82,715 $87,815 $92,283 $96,837 $101,592 $106,634
Pegada econômica do RHEL ($ B) $12,410 $13,296 $14,067 $14,903 $15,778 $16,707
A vantagem do RHEL
Receita aumentada ($ B) $708 $757 $800 $849 $898 $950
Custos mais baixos ($ B) $827 $906 $980 $1,062 $1,154 $1,259

$1,535 $1,663 $1,780 $1,911 $2,052 $2,209
Américas
Pegada econômica
Receita corporativa ($ B) $65,299 $67,666 $69,165 $70,523 $71,967 $73,441
Pegada de apps de TI e negócio ($ B) $27,104 $28,637 $29,867 $31,090 $32,411 $33,804
Pegada econômica do RHEL ($ B) $4,951 $5,309 $5,586 $5,889 $6,208 $6,543
A vantagem do RHEL
Receita aumentada ($ B) $292 $312 $328 $346 $364 $383
Custos mais baixos ($ B) $351 $380 $410 $442 $478 $518

$643 $692 $738 $788 $842 $901
Ásia, Pacífico, Japão (APJ)
Pegada econômica
Receita corporativa ($ B) $72,699 $75,970 $79,009 $82,090 $85,210 $88,448
Pegada de apps de TI e negócio ($ B) $29,526 $31,460 $33,376 $35,389 $37,506 $39,766
Pegada econômica do RHEL ($ B) $5,122 $5,524 $5,929 $6,369 $6,820 $7,304
A vantagem do RHEL
Receita aumentada ($ B) $297 $320 $343 $369 $395 $423
Custos mais baixos ($ B) $356 $391 $429 $472 $520 $576

$653 $711 $772 $841 $915 $999
Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
Pegada econômica
Receita corporativa ($ B) $59,847 $62,357 $64,021 $65,548 $66,945 $68,371
Pegada de apps de TI e negócio ($ B) $26,085 $27,718 $29,040 $30,358 $31,675 $33,064
Pegada econômica do RHEL ($ B) $2,337 $2,463 $2,552 $2,645 $2,750 $2,860
A vantagem do RHEL 19% 19% 18% 18% 17% 17%
Receita aumentada ($ B) $119 $125 $129 $134 $139 $144
Custos mais baixos ($ B) $120 $135 $141 $148 $156 $165

$239 $260 $270 $282 $295 $309

Pegada mundial do RHEL por carga de trabalho
IA e análises não estruturadas 2% 2% 2% 2% 3% 3%
Conteúdo e colaboração  15% 15% 15% 15% 15% 15%
ERM e produção 18% 18% 18% 18% 17% 17%
CRM 18% 18% 18% 18% 18% 19%
Cadeia de suprimento/outros aplicativos de negócios 8% 8% 8% 8% 7% 7%
Engenharia/desenvolvimento 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Aplicativos de TI (gestão de dados, desenvolvimento de apps, análise de dados estruturados) 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Infraestrutura de TI (incluindo a Web, infraestrutura de desktop virtual (VDI e segurança) 21% 20% 20% 19% 19% 18%
IoT 0% 1% 1% 1% 1% 1%
Infraestrutura da Web 13% 13% 13% 13% 14% 14%

100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fonte: IDC, 2022
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Tabela 2

Impacto econômico do RHEL, 2021-2026

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Líquido em 5 
anos - nova 

oportunidade
Resumo do crescimento do ecossistema ($ M)
Mundial
Software adicional $36,712 $40,032 $43,940 $48,526 $53,861 $60,151 $62,950
Hardware adicional $14,266 $15,189 $15,834 $16,601 $17,353 $18,096 $11,743
Serviços adicionais $28,822 $30,434 $32,201 $34,089 $36,159 $38,449 $27,222
Margem da revenda de software e serviços da Red Hat $13,977 $15,140 $16,423 $17,899 $19,578 $21,514 $20,669
Total $93,777 $100,795 $108,398 $117,115 $126,951 $138,210 $122,584

Quociente entre a receita do RHEL 21.9            22.6            23.3            23.9            24.5            25.0            

Empregos do setor de ecossistema (incluindo na Red Hat) 922,880     993,931     1,033,982  1,078,099  1,126,190  1,179,215  256,334         
Empregos para profissionais de TI 1,753,135  1,895,978  1,963,408  2,037,192  2,117,713  2,214,269  461,134         
Investimento local no ecossistema (incluindo da Red Hat) $52,986 $56,899 $61,205 $66,114 $71,671 $78,045 $69,002

Américas
Software adicional $25,118 $27,369 $30,037 $33,182 $36,874 $41,276 $43,148
Hardware adicional $8,805 $9,328 $9,635 $10,020 $10,371 $10,692 $6,021
Serviços adicionais $19,671 $20,816 $22,089 $23,450 $24,943 $26,598 $19,541
Margem da revenda de software e serviços da Red Hat $9,430 $10,216 $11,086 $12,090 $13,237 $14,569 $14,048
Total $63,024 $67,729 $72,847 $78,742 $85,425 $93,135 $82,758

Quociente entre a receita do RHEL 21.2            21.8            22.4            22.9            23.4            23.9            

Empregos do setor de ecossistema (incluindo na Red Hat) 614,071     660,750     688,102     718,387     751,720     788,976     174,905         
Empregos para profissionais de TI 1,062,383  1,145,330  1,181,401  1,221,126  1,264,517  1,324,494  262,111         
Investimento local no ecossistema (incluindo da Red Hat) $29,104 $31,253 $33,672 $36,424 $39,555 $43,169 $38,553

Ásia, Pacífico, Japão (APJ)
Software adicional $3,657 $4,064 $4,523 $5,046 $5,636 $6,301 $7,285
Hardware adicional $3,016 $3,330 $3,631 $3,951 $4,299 $4,678 $4,809
Serviços adicionais $2,950 $3,129 $3,316 $3,514 $3,729 $3,964 $2,902
Margem da revenda de software e serviços da Red Hat $1,633 $1,799 $1,977 $2,176 $2,397 $2,644 $2,828
Total $11,256 $12,322 $13,447 $14,687 $16,061 $17,587 $17,824

Quociente entre a receita do RHEL 23.7            25.1            26.3            27.6            29.0            30.7            

Empregos do setor de ecossistema (incluindo na Red Hat) 125,283     137,164     143,648     150,441     157,452     164,688     39,405            
Empregos para profissionais de TI 288,341     321,371     342,025     364,007     387,870     407,022     118,681         
Investimento local no ecossistema (incluindo da Red Hat) $6,745 $7,215 $7,676 $8,201 $8,774 $9,406 $7,547
Europa, Oriente Médio e África (EMEA)
Software adicional $7,937 $8,599 $9,380 $10,298 $11,351 $12,574 $12,517
Hardware adicional $2,445 $2,531 $2,568 $2,630 $2,683 $2,726 $913
Serviços adicionais $6,201 $6,489 $6,796 $7,125 $7,487 $7,887 $4,779
Margem da revenda de software e serviços da Red Hat $2,914 $3,125 $3,360 $3,633 $3,944 $4,301 $3,793
Total $19,497 $20,744 $22,104 $23,686 $25,465 $27,488 $22,002

Quociente entre a receita do RHEL 23.2            24.1            24.8            25.4            25.7            25.8            

Empregos do setor de ecossistema (incluindo na Red Hat) 183,526     196,017     202,232     209,271     217,019     225,550     42,024            
Empregos para profissionais de TI 402,410     429,277     439,982     452,060     465,325     482,752     80,342            
Investimento local no ecossistema (incluindo da Red Hat) $17,138 $18,431 $19,857 $21,489 $23,342 $25,470 $22,899
Fonte: IDC, 2022
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APÊNDICE: METODOLOGIA 

Desde 2005, a IDC usa sua extensa pesquisa e base de previsões em conjunto com levantamentos 
para calcular e prever o impacto de vários fornecedores sobre as economias locais. Há diversas 
variações desses produtos:  

▪ Estudos sobre o impacto econômico: estudos que mostram a “pegada” econômica do 
ecossistema do fornecedor – quanto da receita corporativa é “tocada” pelos produtos do 
ecossistema que interagem com várias funções de negócios. 

▪ Perspectivas da vantagem de fornecedores: estudos baseados principalmente em 
pesquisas ou entrevistas que demonstram as vantagens comparativas do uso dos produtos 
dos fornecedores. 

▪ Dimensionamento do ecossistema de fornecedores: em termos de receita e/ou emprego, 
a dimensão do ecossistema que suporta os produtos do fornecedor. 

Esse projeto para o software da Red Hat envolve elementos de todas as três variações, cujo 
resultado é mostrado nos gráficos e tabelas do estudo. 

A pegada e a vantagem do RHEL 
A pegada econômica do RHEL é a quantificação da receita e das despesas corporativas “tocadas” 
pelos aplicativos e cargas de trabalho executados no RHEL e suportados pelo ecossistema do 
RHEL, conforme explicado no white paper. Observe que “toque” não é uma medida de qual 
porcentagem de receita específica é gerada diretamente pela TI, como no caso do e-commerce ou 
suporte automatizado ao cliente, mas o seu alcance nas atividades organizacionais. É um conceito 
simples mas um cálculo um tanto complexo. 

A pegada econômica neste projeto progride (veja novamente a Figura 3). O exercício de alocação – a 
participação percentual do RHEL no Linux, a participação do Linux na TI e a receita das empresas 
que usam a TI como uma porcentagem de toda receita – é possibilitado pelos produtos de pesquisa 
da IDC que monitoram a base instalada no servidor por sistema operacional, os relatórios de 
participação no mercado do fornecedor do Linux (paga e não paga) e os dados sobre receita 
corporativa calculada a partir das cifras do PIB e resultado bruto do governo e fontes de terceiros  
(p. ex., o U.S. Bureau of Economic Analysis, o Bureau of Labor Statistics e a Economist Intelligence 
Unit). 

A alocação de receita e despesas por departamento baseia-se no longo histórico da IDC de 
realização de análises sobre a interseção da TI com a economia. A alocação do impacto por carga 
de trabalho é possível graças a esse histórico de análises econômicas e do monitorador de cargas 
de trabalho de servidor da IDC. 

Para cada aplicação/carga de trabalho, a IDC estima a porcentagem de empresas que usam esse 
aplicativo/carga de trabalho com base nos dados de pesquisas e na “pegada” da aplicação/carga de 
trabalho – ou na porcentagem da receita/despesas possivelmente afetadas por esse aplicativo/carga 
de trabalho. Essas porcentagens são então aplicadas a receita/despesas regionais para chegar à 
pegada total da aplicação/carga de trabalho. 

A partir desse ponto, a pegada do RHEL é obtida ao aplicar a participação que o RHEL detém no 
Linux por carga de trabalho e a participação do Linux em todos os sistemas operacionais 
corporativos por carga de trabalho. 
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A vantagem econômica com o uso do RHEL utiliza as pegadas da carga de trabalho e os dados da 
pesquisa que descrevem a porcentagem da melhoria usando o RHEL por carga de trabalho. 

O ecossistema do RHEL 
A IDC rotineiramente dimensiona os ecossistemas de fornecedores nas discussões sobre o impacto 
econômico. Para fazer isso neste white paper, a IDC estimou a receita da Red Hat com o RHEL 
baseada em pesquisas publicadas e nas previsões dos submercados de software nos quais a  
Red Hat opera. A IDC estimou todos os programas de software, hardware e serviços auxiliares 
vinculados ao RHEL usando informações e dados da pesquisa, comparando numerosos 
submercados entre si. Como os fornecedores compram e vendem entre si os seus produtos,  
a IDC também adiciona a margem bruta de revenda à oportunidade do ecossistema, e com isso 
equipara a receita complementar potencial total com os gastos do usuário final. 

APÊNDICE: A PESQUISA 

Em outubro de 2021, a IDC realizou uma pesquisa on-line com 612 organizações na China, 
Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos que tinham 100 funcionários, no mínimo. 
Esses países representam 80% da base de servidores instalados. 

A distribuição dos respondentes por setor, cargo e departamento condiz com os parâmetros normais 
de extrapolação para chegar a um total global. 

A Tabela 3 mostra a distribuição dos respondentes. A decisão de alocar 50% dos respondentes à 
equipe de TI foi uma escolha intencional, para que pudessem responder a perguntas que os gerentes 
de linha talvez não soubessem responder. 

 

Tabela 3
Respondentes da pesquisa

Amostra por número de funcionários Amostra por setor
100 a 499 13% Finanças 25%
500 a 999 25% Manufatura 22%
1.000 a 4.999 36% Varejo/atacado 16%
Mais de 5.000 26% Setor público 13%

100% Infraestrutura 17%
Outros 8%

100%
Amostra por departamento Amostra por função
Gerência 13% Presidente/VP/proprietário 19%
Finanças 11% Diretor 49%
Operações 17% Outras gerências 32%
Vendas/marketing/desenvolvimento/suporte) 9% 100%
TI 50%

100%
Fonte: IDC, 2022
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