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Com o Red Hat Training, 
adquirimos o conhecimento 
necessário em OpenShift para 
aproveitar ao máximo a 
parceria com a Red Hat.

Depoimentos de
participantes da pesquisa
da IDC

“
”

Queremos nos manter atualizados
com a tecnologia mais recente e 
conhecer as tecnologias 
emergentes. O Red Hat Training 
contribui com nossos esforços 
para apresentar nossas 
competências e conhecimento 
aos clientes atuais e potenciais.

Com o treinamento,
as competências das
equipes aumentaram.

Os benefícios do
treinamento em
Red Hat OpenShift

O estudo da IDC avalia
os resultados das equipes
e da adoção de containers

Prepare as equipes para configurar, 
implantar e manter containers a fim 
de agilizar a entrega de aplicações 
além de garantir segurança.

A IDC compartilha suas descobertas.¹

Resultados gerais 

Comprove o aumento das competências  

%

Download 
do whitepaper
red.ht/IDCTraining

Saiba mais em  
redhat.com/training 

Os cursos do Red Hat
Training preparam os
profissionais para
suas tarefas.

↑ 55%
Durante a integração

↑ 76%
Antes da integração

Acesso a todos os cursos

Laboratórios hands-on

Exames de certificação

Recursos de aprendizagem, 
inclusive bate-papo ao vivo

Obtenha um
Red Hat Learning
Subscription anual.

Aumente a produtividade das equipes

↑ 44%

Produtividade da
equipe de DevOps

Após o treinamento
Antes

Produtividade da equipe
de infraestrutura de TI

↑ 34%

Após o treinamento
Antes

Implantação de
recursos de TI

59%mais rápida

A Red Hat foi classificada
como líder entre as plataformas
de desenvolvimento de
containers multicloud
pela Forrester.²

Red Hat OpenShift 1: Containers 
& Kubernetes

Red Hat OpenShift
Administration II: Operating a 
Production Kubernetes Cluster

Red Hat OpenShift Development II: 
Containerizing Applications

Red Hat Cloud-native Microservices 
Development with Quarkus

DO180

DO280

DO288

DO378

Cursos e certificações em
Red Hat OpenShift

Desenvolva suas
competências

no Red Hat® 
OpenShift®

10x
em
containers

4x
em
Kubernetes

3x

3
de retorno do
investimento
em 

anos.
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