
Impacto do 
treinamento em 
Red Hat Ansible 
Automation Platform

Aumente a produtividade 
e reduza o tempo até o 
lançamento das aplicações 
no mercado

Dimensione pessoas, processos 
e infraestrutura com treinamento 
em Red Hat® Ansible® Automation 
Platform. 

A IDC divulga suas descobertas.¹

Melhore a velocidade e a agilidade

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

Produtividade
da equipe
de DevOps “

”44%
Resultados gerais do treinamento

%
Migração bem-sucedida

Satisfeitas
Muito satisfeitas

das empresas com competências suficientes
nessas áreas declararam estar:

com os resultados da empresa gerados
pela mudança.

Red Hat Linux® Automation
with Ansible

Microsoft Windows Automation 
with Red Hat Ansible   

Advanced Automation: 
Ansible Best Practices   

Red Hat Ansible for Network 
Automation
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DO457

Cursos sobre Red Hat Ansible
Automation

Obtenha um Red Hat
Learning Subscription anual.

Desenvolva suas
competências

Acesso a todos os cursos

Laboratórios hands-on

Exames de certificação

Recursos de aprendizagem, 
inclusive bate-papo ao vivo

↑ 76%

Antes da 
integração

↑ 55%

Durante 
a integração

Com as competências adquiridas nos 
treinamentos, a equipe conseguiu 
implantar novos recursos de TI com 
mais rapidez.

Servidores físicos

Máquinas virtuais

Containers

Storage
59%

Após o
treinamento

Antes

mais ágeis

Tarefas

Saiba mais em
redhat.com/training 

Download do
whitepaper
red.ht/IDCTraining

de retorno do 
investimento em 
três anos

Os cursos do Red Hat Training podem ajudar as equipes 
a obter as competências certas em ferramentas de 
automação e orquestração e, assim, ajudar a agilizar a 
migração para a cloud.

— Participante da pesquisa da IDC
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Com o Red Hat Training, não importa qual 
engenheiro está envolvido em um projeto. 
Todos usam o Ansible para automatizar tarefas 
e, assim, as equipes tornam-se cinco vezes 
mais produtivas. Isso não era possível 
anteriormente. Como resultado, elas realmente 
aumentaram a produtividade.


