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Red Hat Learning Subscription Basic 
Acesso individualizado e sob demanda a um programa de treinamento abrangente de cursos da Red Hat. 

 
O Red Hat Learning 
Subscription Basic inclui: 

• Todos os cursos por video 
classroom e treinamento 
online da Red Hat. 

• Acesso antecipado aos cursos 
em desenvolvimento. 

• 400 horas de tempo de 
laboratório hands-on baseado 
em cloud. 

• Download de dez e-books 
para uso offline. 

• Caminhos de aprendizagem 
que oferecem orientação para 
a escolha de cursos. 

• Painel e ferramentas de 
geração de relatórios para os 
usuários, assim como 
relatórios no nível da equipe. 

• Conteúdo do curso 
apresentado em 10 idiomas. 

 
“Só de conhecer os 

sistemas da Red Hat, 
nossos funcionários já se 

sentem mais confortáveis 
e confiantes após o 

treinamento. Eles se 
sentem menos 

intimidados e conseguem 
produzir mais. Eles se 
envolvem mais com o 

sistema porque sentem 
mais confiança. 

Isso melhora 

Uma plataforma de aprendizagem flexível e moderna para desenvolvimento 
de competências 

A flexibilidade é importante quando se trata de desenvolvimento de competências técnicas. 
Os profissionais de TI precisam acompanhar o dinâmico setor de tecnologia enquanto lidam com 
agendas lotadas e prioridades conflitantes. É por isso que o acesso a treinamento e recursos 
constantemente disponíveis é essencial para o desenvolvimento de competências. Pode ser difícil 
arranjar tempo para treinamentos que levam um dia inteiro, por isso, o treinamento sob demanda 
oferece aos usuários a flexibilidade necessária para ajustar seu aprendizado para onde e quando for 
mais conveniente. 

O Red Hat® Learning Subscription Basic oferece um ano inteiro de acesso ilimitado a conteúdo de 
treinamento de todo o portfólio de produtos e tecnologias da Red Hat. Uma subscrição oferece 
conteúdo técnico de alta qualidade sobre uma série de tópicos, como automação, desenvolvimento 
de aplicações e gerenciamento de cloud híbrida. Assim, os usuários podem desenvolver várias 
competências com um programa de treinamento amplo. Os cursos estão disponíveis em diversos 
formatos para atender a diferentes estilos de aprendizado, incluindo video classrooms gravadas e  
e-books. O conteúdo é gerenciado e atualizado por especialistas da Red Hat para garantir que as 
informações mais precisas estejam disponíveis para aprendizado. 

De todos os cursos do Red Hat Learning Subscription, 41% foram adicionados ou 
atualizados no último ano. (Dados internos da Red Hat) 

Recursos adicionais estão incluídos para completar a experiência de aprendizado. Laboratórios hands-on 
baseados em cloud permitem que os usuários pratiquem o que estão aprendendo em ambientes reais da 
Red Hat. Os caminhos de aprendizagem e as avaliações prévias oferecem orientação para a seleção do 
curso. Os recursos para a geração de relatórios no nível do usuário ou da gestão oferecem visibilidade 
para acompanhar o progresso e justificar o orçamento investido em treinamento. 

O Red Hat Training gera resultados 

Um novo estudo da IDC, Business Value of Red Hat Training (Valor comercial do Red Hat Training), 
revelou que o uso do Red Hat Training gerou um retorno médio de US$ 43.800 por funcionário por 
ano, o que equivale a US$ 5,71 milhões por empresa. O estudo também descobriu que essas empresas 
observam um aumento na produtividade da equipe de DevOps, uma implantação mais rápida de novos 
recursos de TI além de equipes de infraestrutura de TI mais eficientes. Veja os benefícios 
quantificados do Red Hat Training1: 

• 365% de ROI em três anos; 

• Equipe 10 vezes mais competente em Red Hat OpenShift®; 

• 44% mais produtividade na equipe de DevOps; 

• 34% mais eficiência em gerenciamento da infraestrutura; 

• 59% mais rapidez para implantar novos recursos de TI; 

• 76% mais rapidez para atingir a produtividade máxima de novos contratados já treinados. 
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1   Whitepaper da IDC sobre valor comercial, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Training, doc. 
US46999720, dezembro de 2020. https://www.redhat.com/en/resources/IDC-business-value-training. 
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Associe seu aprendizado a um dos caminhos de aprendizagem na 
plataforma a fim de desenvolver uma base sólida de um conjunto 
específico de competências. 

O painel do usuário mostra um resumo da utilização do curso 
e do laboratório para monitorar o progresso. Relatórios de 
gerenciamento estão disponíveis para dar visibilidade às métricas 
da equipe. 

Acesso antecipado a novo 
conteúdo 

Seja o primeiro a explorar essas tecnologias ainda em 
desenvolvimento antes do lançamento oficial acessando os cursos 
e laboratórios que estão em desenvolvimento. 

 
 
 
 
 
 

 
sua produtividade, Inscreva-se para aproveitar um ano inteiro de: 

pois eles sentem que 
conseguem resolver os 

problemas.” 
Participante da pesquisa da IDC  

The Business Value of 
 Red Hat Training1 

 
 
 
 

“O Red Hat Training 
and Certification nos 

permitiu acelerar a 
curva de adoção de 

novas plataformas 
e tecnologias.” 

Rodrigo Perez 
Arquiteto de soluções para domínio e 

microsserviços de cloud, YPF S.A. 

Acesso individualizado 24x7 a 
todos os cursos por video 
classroom e treinamento 
online da Red Hat 

 
 
 

 
Laboratórios baseados 
em cloud 

 
 
 
 

 
Download de e-books 

 
 
 
 

 
Disponível globalmente, 
conteúdo traduzido 

O conteúdo é criado por especialistas da Red Hat que criam e 
usam a tecnologia da empresa. O conteúdo do treinamento está 
diretamente relacionado ao conteúdo dos exames de 
certificação da Red Hat. 

 
 
 

 
Acesso aos mesmos laboratórios que nas aulas com exercícios  
hands-on em ambientes reais da Red Hat, oferecido 24x7 em 
seis continentes. 

 

Faça download dos e-books do curso para continuar o 
aprendizado offline. 

 

Acesse os cursos mais populares da Red Hat em 11 idiomas: inglês, 
espanhol internacional, português brasileiro, francês, italiano, 
alemão, chinês simplificado, coreano, japonês, hindi e tcheco. 

 
 

 

 
“Essa transformação foi 

desafiadora em termos de 
mudanças técnicas e 
culturais. Estávamos 

aplicando novos 
conceitos, como 

containers e 
microsserviços. 

A Red Hat nos forneceu 
as ferramentas certas 

para superar esses 
desafios.  

 
 
 
 

Conteúdo traduzido para um público global 

No atual cenário globalizado, é imprescindível que os treinamentos sejam disponibilizados no idioma 
local das equipes de cada região. Com o Red Hat Learning Subscription Basic, equipes de todas as 
regiões podem ter acesso ao mesmo conteúdo, 24x7, em qualquer lugar. 

Com foco em melhoria contínua, o Red Hat Training disponibiliza traduções para aumentar a 
acessibilidade global dos materiais de treinamento. Combinando machine learning com edição 
humana, é possível obter uma localização precisa do conteúdo. As video classrooms usam tradução 
automática para legendar as aulas, ministradas por instrutor, em outros idiomas. 

O Red Hat Learning Subscription Basic contém o seguinte conteúdo traduzido: 
 

Material escrito Atualmente, há 50 cursos na subscrição. A maioria está traduzida 
para os oito idiomas principais: chinês, coreano, japonês, russo, 
francês, alemão, espanhol e português. Também temos alguns 
cursos em hindi, chinês tradicional e tcheco. 

Video classrooms Há traduções disponíveis para todas as 40 video classrooms, que 
incluem chinês, inglês, francês, alemão, hindi, italiano, japonês, 
coreano, português, russo e espanhol. 

 
 

1 Whitepaper da IDC sobre valor comercial, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Training, doc. 
US46999720, dezembro de 2020. https://www.redhat.com/en/resources/IDC-business-value-training. 
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Caminhos de aprendizagem 
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A disposição da Red Hat 
para trabalhar conosco 

a fim de ajustar o 
design técnico da 

nossa nova arquitetura 
gerou uma parceria 

que foi a chave para o 
nosso sucesso e os 

resultados que 
alcançamos.” 

María Alejandra Trozzi 
Subgerente de arquitetura de soluções, 

Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte S.A. 

 

“Nossas redes devem ser 
tão boas quanto a equipe 

que as administra. É por 
isso que, na StarHub, 

investimos no 
desenvolvimento dos 
nossos profissionais.” 

Chong Siew Loong 
Diretor de tecnologia 

StarHub 

Comece agora mesmo 

O Red Hat Learning Subscription Basic oferece desenvolvimento em competências importantes 
para suas equipes de TI em uma solução flexível, econômica e fácil de gerenciar. Acesse a página 
de produto do Red Hat Learning Subscription para iniciar um trial gratuito de sete dias: 
red.ht/learning-subscription ou entre em contato com seu representante de vendas para saber 
como começar. 

 
 
 

Sobre a Red Hat 
A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções corporativas de software open source, usando uma 
abordagem desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho para Linux, 
cloud híbrida, container e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a integrar aplicações de TI novas e atuais, 
desenvolver aplicações nativas de cloud, padronizar nosso sistema operacional líder do setor, além de automatizar, 
proteger e gerenciar ambientes complexos. De acordo com a Fortune 500, os serviços premiados de suporte, 
treinamento e consultoria fazem da Red Hat um consultor confiável. Como parceiro estratégico de provedores de 
cloud, integradores de sistemas, fornecedores de aplicações, clientes e comunidades de open source, a Red Hat ajuda 
empresas a se prepararem para o futuro digital. 
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América do 
Norte 
1 888 REDHAT1 
www.redhat.com 

Europa, Oriente 
Médio e África 
00800 7334 2835 
europe@redhat.com 

Ásia-Pacífico 
+65 6490 4200 
apac@redhat.com 

América Latina 
+54 11 4329 7300 
info-latam@redhat.com 
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