
Cenário geral

Equipes que mantêm a certificação em dia
conquistam um melhor desempenho
e mais permanência.

Economia de 

em 3 anos.¹
US$ 1,66 milhão 

13% de redução dos custos 
da infraestrutura de TI.¹

Produtividade e retenção

semanas antes do previsto 
para que novas contratações 
atinjam plena produtividade¹

a mais de tempo de permanência
na empresa do que o esperado

para equipes certificadas¹

Ter a certificação da 
Red Hat nos permite 
implementar soluções 
com rapidez sem abrir 
mão da alta qualidade. 
Isso nos ajuda a 
economizar na 
condução 
dos negócios.¹

—  Participante da pesquisa da IDCServidores físicos Máquinas virtuais Containers Storage

51% 
mais rápidos¹

44%
mais rápidas¹

28%
mais rápidos¹

23%
mais rápidos¹

Equipes certificadas entregam novos recursos de TI 
com mais rapidez, aumentando a agilidade da TI.

 23%
de gerentes mais satisfeitos1

A IDC mostra o impacto do treinamento nas 
equipes de TI, na produtividade e na retenção.

Você depende da tecnologia para 
desenvolver soluções inovadoras 
que atendam às demandas em 
constante transformação. 
Garanta que sua equipe tenha 
o treinamento e as competências 
que fazem a diferença.

Saiba como a sua empresa pode 
se beneficiar da certificação da 
Red Hat®, de acordo com 
estudos da IDC.¹

Empresas com uma equipe certificada pela 
Red Hat relacionaram a certificação a mais 
eficiência e economia.

Benefícios da equipe certificada

32% 24% 13%

de equipes de
infraestrutura de TI

mais eficientes¹

de infraestrutura
mais econômica¹

a mais de produtividade
nas equipes de

desenvolvimento1

Isso resultou em uma
economia média de

por funcionário
certificado em três anos.US$ 79.400

O valor para 
o negócio 
da certificação 
Red Hat 

1. Whitepaper IDC Business Value, patrocinado pela Red Hat. The Business Value of Red Hat Certification, doc. #US47574721, abril de 2021.
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de ROI (retorno do investimento)
em três anos.¹

Faça download do whitepaper  red.ht/IDC_Certification
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redhat.com/certification 


