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Red Hat Learning Subscription Enterprise 
Capacite equipes e otimize custos de TI com aprendizado para toda a empresa 

 
 

O Red Hat Learning 
Subscription Enterprise 
inclui 100 subscrições 
Standard ou Basic. 

Cada subscrição tem 
acesso a: 

• Mais de 50 cursos online 
(novos e atualizados) do 
Red Hat Training. 

• 400 horas de tempo de 
laboratório hands-on 
na cloud. 

• Mais de 100 horas de 
conteúdo de curso por 
video classroom. 

• Mais de 1.000 vídeos 
gravados com instrutor. 

• Conteúdo do curso 
apresentado em 11 idiomas. 

 
“Equipes certificadas 

pela Red Hat sabem 

como usar as funções 

corretas para implantar 

aplicações… ter a 

certificação da Red Hat 

também nos permite 

implementar soluções 

não só com rapidez, mas 

também com alta 

qualidade. Isso nos 

ajuda a economizar na 

condução dos negócios.” 

Participante da pesquisa da 
IDC The Business Value of 
Red Hat Certification2 

 
Acelere o desenvolvimento, a entrega e o valor com equipes capacitadas 
Com o ritmo acelerado do desenvolvimento de tecnologias, as equipes precisam ter acesso a treinamentos 
alinhados à sua função, aos seus objetivos de negócios e aos seus estilos de aprendizado. Com um 
investimento contínuo na atualização das competências de TI dos funcionários, as empresas conseguem 
perceber uma melhoria clara nas competências individuais e no valor comercial. Um estudo recente da IDC 
detectou que as equipes treinadas pela Red Hat são 38% mais produtivas e conseguem implantar novos 
recursos de TI em média 59% mais rapidamente.1 

O Red Hat® Learning Subscription Enterprise é uma solução dimensionável e abrangente para empresas que 
buscam oferecer treinamento contínuo de tecnologias da Red Hat para um grande número de usuários. Ele 
oferece cursos orientados a resultados, laboratórios hands-on e exames baseados em desempenho para 
oferecer aos profissionais uma experiência pronta para o mercado. 

O Red Hat Learning Subscription Enterprise inclui: 

• Acesso a todos os cursos do Red Hat Training; 

• Laboratórios hands-on baseados em cloud; 

• Acesso 24x7 sob demanda; 

• Opções remotas para que as equipes possam continuar aprendendo mesmo em viagens; 

• Conteúdo disponível em até 11 idiomas para apoiar equipes no mundo todo; 

• Caminhos de aprendizagem que alinham aos cursos para desenvolvimento de competências específicas; 

• Acesso a qualquer nível de conhecimento, permitindo que as equipes desenvolvam as competências, 
independentemente da experiência; 

• Uma interface de aprendizado interativa e intuitiva; 

• Recursos de geração de relatórios detalhados que mostram como as equipes estão utilizando seu Red Hat 
Learning Subscription. 

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

 
2  Whitepaper da IDC sobre valor comercial, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Certification, IDC doc. 

US47574721, abril de 2021. https://www.redhat.com/en/resources/idc-business-value-certification-analyst-material 
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“Só de conhecer os sistemas da 
Red Hat, nossos funcionários já 
se sentem mais confortáveis e 
confiantes após o Red Hat 
Training. Eles se sentem menos 
intimidados e conseguem 
produzir mais. Eles se envolvem 
mais com o sistema porque 
sentem mais confiança. Isso 
aumenta a produtividade, pois 
eles sentem que conseguem 
resolver os problemas.” 

– Participante da pesquisa da IDC The 
Business Value of Red Hat Training1 

 
“O Red Hat Training aumenta 
nosso conhecimento geral e 
melhora nossa capacidade de 
nos mantermos atualizados com 
os avanços tecnológicos mais 
recentes. Ele também melhora a 
capacidade de trabalhar com 
outros membros da equipe de 
maneira mais colaborativa e 
funciona como um recurso para 
outras pessoas em termos de 
atividades de desenvolvimento.” 

– Participante da pesquisa da IDC The 
Business Value of Red Hat Training1 

 
“Os sistemas mudam e recebem 
atualizações. Pode-se considerar 
que os profissionais com essa 
certificação têm o conhecimento 
mais atualizado. Membros da 
equipe com certificação da 
Red Hat são mais valorizados do 
que os que não têm certificação. 
Ela nos dá a garantia de que o 
profissional tem as 
competências que estamos 
buscando.” 

Participante da pesquisa da IDC The 
Business Value of Red Hat Certification2 

O Red Hat Training and Certification produz resultados 

Um novo estudo da IDC revelou que usar o 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: 

• ROI de 365% 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. 

Um segundo estudo da IDC, The Business Value of Red Hat Certification, detectou que funcionários 
certificados conseguiam usar melhor containers, Kubernetes e outras tecnologias para realizar 
atividades de desenvolvimento de maneira mais ágil e eficaz. A pesquisa também descobriu que 
equipes certificadas conseguem trabalhar em projetos mais importantes e complexos e ter um 
melhor desempenho. Além disso, são conhecidos por níveis mais altos de competências e 
conhecimento. Alguns dos benefícios quantificados da certificação da Red Hat incluem2: 

• ROI de 409% em três anos; 

• 47% mais máquinas virtuais por membro da equipe; 

• 24% a mais de produtividade nas equipes de desenvolvimento; 

• 23–51% mais agilidade na implantação da infraestrutura de TI. 

Uma solução de treinamento flexível e econômica para 
equipes grandes 
Com o Red Hat Learning Subscription Enterprise, a implementação e a gestão são mais eficazes, 
e o investimento em treinamento obtém o melhor custo-benefício possível. Os usuários 
conseguem desenvolver as competências necessárias mais rapidamente e realizar seu trabalho 
com mais eficiência. Com a flexibilidade para decidir quanto e quando realizar o treinamento, 
os usuários podem encaixar o treinamento em suas agendas lotadas e adaptar os cursos para 
acomodar diferentes estilos de aprendizado. 

A opção do pacote corporativo garante uma economia significativa. Com preço cerca de 70% menor 
que o de subscrições individuais, o Red Hat Learning Subscription Enterprise permite que três 
funcionários adquiram competências técnicas pelo preço de uma subscrição individual. É possível 
economizar ainda mais com a possibilidade de reunir um grande número de usuários sem que eles 
precisem se deslocar ou ficar ausentes do trabalho. O Red Hat Learning Subscription Enterprise é 
oferecido em subscrições Standard ou Basic, ajudando você a planejar e orçar treinamentos em uma 
subscrição anual previsível. 

 
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 

 
2 Whitepaper da IDC sobre valor comercial, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Certification, IDC doc.  
   US47574721, abril de 2021. https://www.redhat.com/en/resources/idc-business-value-certification-analyst-material 
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Melhore a prestação de contas com mais visibilidade 
Um aspecto importante de qualquer investimento em treinamento é conseguir avaliar se as equipes estão 
progredindo em suas competências. O Red Hat Learning Subscription Enterprise oferece relatórios completos 
por autoatendimento para gerentes terem controle operacional e conseguirem monitorar as competências. 
Painéis e relatórios monitoram a atividade dos usuários, medem o progresso e avaliam a participação. 
Os gerentes podem acessar facilmente informações como progresso do curso, horas em laboratório e status de 
exames para medir a participação e o progresso. 

Comece agora mesmo 
O Red Hat Learning Subscription Enterprise oferece o treinamento em competências necessárias para suas 
equipes de TI em uma solução flexível, econômica e fácil de gerenciar. 

Acesse a página do Red Hat Learning Subscription para obter mais informações. 

Entre em contato com seu representante de vendas para começar a 
transformação de competências da sua empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre a Red Hat 
A Red Hat é o principal fornecedor mundial de soluções de software de open source, usando uma abordagem 
desenvolvida pela comunidade para fornecer tecnologias de alto desempenho para cloud, Linux, middleware, 
storage e virtualização. A Red Hat também oferece suporte, treinamento e serviços de consultoria premiados. 
Como um hub de conectividade em uma rede global de empresas, parceiros e comunidades open source, a 
Red Hat ajuda a criar tecnologias relevantes e inovadoras que liberam recursos para o crescimento e preparam 
os clientes para o futuro da TI. 
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