
br.redhat.com 
 

facebook.com/redhatinc

@redhatbr

linkedin.com/company/red-hat-brasil

Datasheet Aprimore suas habilidades com um Red Hat Learning Subscription

Aprenda no seu próprio ritmo com acesso por um ano a opções de 
treinamento flexíveis

Para ter sucesso com software, as organizações precisam de equipes preparadas e respaldadas por 
uma plataforma de aprendizado com opções de treinamento adequadas a agendas ocupadas. O 
Red Hat® Learning Subscription, disponibilizado pelo Red Hat Training and Certification, oferece 
acesso sob demanda que ajuda você a realmente conhecer as tecnologias da Red Hat.

A subscrição tem conteúdo sobre todo o portfólio da Red Hat para ajudar você a resolver seu 
próximo desafio de TI, seja ele a adoção recente do Red Hat OpenShift®, novas aplicações para o 
Red Hat Ansible® Automation Platform ou um administrador de sistemas que precisa aprender outras 
habilidades do Red Hat Enterprise Linux®.  

Treinamento com conteúdo abrangente e atualizado de especialistas da 
Red Hat

Quando se trata de aprendizado, é importante criar habilidades relevantes para a tarefa. Esta 
subscrição anual é atualizada continuamente para ajudar você a desenvolver as habilidades e os 
conhecimentos exigidos pelo mercado de tecnologia em crescimento.

Metade do conteúdo do Red Hat Learning Subscription é novo ou foi 
atualizado no ano passado

Com o Red Hat Learning Subscription, você acessa o conteúdo mais atualizado diretamente da fonte. 
Ninguém oferece melhor treinamento nas tecnologias da Red Hat do que o Red Hat Training. Nossos 
especialistas desenvolvem e implementam softwares diariamente em empresas por todo o mundo. 
Nossos cursos baseados em casos de uso e laboratórios hands-on são ministrados por excelentes 
arquitetos e traduzidos para até 10 idiomas. Também estão disponíveis versões com vários cursos 
vinculadas a diferentes lançamentos de soluções. 

Os cursos são disponibilizados no Red Hat Learning Subscription à medida que são desenvolvidos, 
usando a funcionalidade Acesso antecipado. Os inscritos podem iniciar o treinamento em tecnologias 
de ponta antes do conteúdo estar publicamente disponível. O Acesso antecipado tem a opção 
de feedback, que ajuda a moldar e melhorar os cursos antes do lançamento final. O conteúdo é 
atualizado diariamente e, portanto, está sempre atual.

Valide suas habilidades com exames práticos baseados em desempenho 

As certificações Red Hat são credenciais reconhecidas pelo setor e comprovam que a pessoa domina 
uma determinada habilidade e está pronta para assumir projetos mais ambiciosos. A pesquisa da IDC 
mostrou que equipes com certificação Red Hat se diferenciam de outros funcionários em habilidades, 
valor organizacional e capacidade de lidar com tarefas mais complexas e desafiadoras.3

O Red Hat Training 
oferece resultados reais

Um estudo da IDC apontou que 
participar do Red Hat Training 
oferece diversos benefícios, 
incluindo:1

 � Projeção de retorno do 
investimento de 365% em 
três anos.

 � Produtividade 44% maior 
da equipe de DevOps, em 
média.

 � Implantação de recursos de 
TI 59% mais rápida, em média.

 � Equipes de infraestrutura de 
TI 34% mais eficientes, em 
média.

 � Quando o Red Hat Training 
é concluído antes da 
integração, os novos 
funcionários ficam prontos 
para as tarefas, em média, 
76% mais rápido.

Equipes certificadas 
aumentam a agilidade da TI

Outro estudo da IDC apontou 
que equipes certificadas pela 
Red Hat podem entregar 
novos recursos de TI com mais 
rapidez:2

 � Máquinas virtuais: 51% mais 
rápidas

 � Servidores físicos: 44% mais 
rápidos

 � Armazenamento: 28% mais 
rápido

 � Containers: 23% mais rápidos

 1 IDC Business Value White Paper, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Training, IDC doc # 
US46999720, dezembro de 2020.

 2 IDC Business Value White Paper, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Certification, Doc. 
#US47574721, abril de 2021.

 3 IDC Business Value White Paper, patrocinado pela Red Hat, The Business Value of Red Hat Training, IDC doc # 
US46999720, dezembro de 2020.
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O Red Hat Learning Subscription oferece acesso ilimitado a cursos e laboratórios relacionados e é 
ideal para quem está se preparando para os exames do Red Hat Certification. Algumas subscrições 
incluem exames de certificação para que os usuários possam combinar a compra do treinamento e 
do teste.

Uma plataforma desenvolvida para o seu sucesso

O Red Hat Learning Subscription está disponível globalmente com funcionalidades importantes 
que ajudam você a mapear as metas de aprendizado, trabalhar em busca da certificação, praticar 
nos laboratórios e receber respostas quando estiver realizando a tarefa. Em uma pesquisa feita com 
usuários do Red Hat Learning Subscription:4

 � 82% concordam que a subscrição de aprendizado é uma parte essencial do sucesso no uso de 
soluções Red Hat.

 � 84% concordam que se sentem mais confiantes nas tarefas por terem a subscrição de 
aprendizado. 

 � 75% dizem que, com a subscrição, é mais fácil e rápido resolver problemas com tecnologias 
Red Hat.

 � 76% dizem que, com a subscrição de aprendizado, se sentiram mais preparados para fazer o 
exame de certificação da Red Hat.

Níveis de subscrição para atender às suas necessidades

O Red Hat Learning Subscription oferece diferentes conjuntos de funcionalidades para atender às 
diversas necessidades de treinamento dos profissionais de tecnologia. As equipes globais podem 
treinar usando o mesmo conteúdo de alta qualidade, com materiais traduzidos para até 10 idiomas.

Tabela 1. Comparação dos níveis do Red Hat Learning Subscription

Basic Standard Premium

Acesso no seu ritmo a todos os cursos, incluindo salas de aula de 
vídeo e textos por escrito

√ √ √ 

Acesso antecipado a cursos e laboratórios em desenvolvimento √ √ √

400 horas de laboratório baseado em nuvem para praticar em 
ambientes autênticos da Red Hat

√ √ √

Trajetórias de aprendizagem para orientação na escolha dos cursos √ √ √

Vídeos adicionais de especialistas mostrando casos de uso reais √ √ √

Download de 10 ebooks para continuar o aprendizado offline √ √ √

Geração de relatórios e painéis para acompanhar o progresso √ √ √

5 exames de certificação e 2 novas tentativas para validar 
habilidades com exames baseados em desempenho

√ √

Chat com especialistas para receber respostas e orientações 
diretamente de especialistas da Red Hat

√ √

Sessões de treinamento virtual e ao vivo com instrutores 
especializados para complementar o aprendizado sob demanda

√

 4 2020 Pesquisa anual com usuários do Red Hat Learning Subscription.

"O Red Hat Learning 
Subscription realmente 

me ajudou na 
preparação para o 

exame de certificação 
Red Hat Certified 

System Administrator. 
Além dos vídeos em 
cada capítulo, tinha 

também uma versão 
por escrito. Os 

laboratórios foram 
uma ajuda tremenda 

para mim, pois aprendo 
melhor na prática. Acho 
que não conseguiria ter 

passado no teste sem 
usá-los para estudar."

Participante da pesquisa com usuários 
do Red Hat Learning Subscription

"Aprendi como 
a certificação é 

importante devido ao 
modo como os cursos 

são estruturados e 
o que é testado no 

final. Como as próprias 
pessoas precisam criar 

o ambiente durante o 
exame, isso assegura 
que elas aprenderam 

de fato a fazê-lo. Isso é 
muito valioso."

Participante da pesquisa IDC 
The Business Value of Red Hat 

Certification
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Sobre a Red Hat
 A Red Hat é a líder mundial em soluções de software open source empresariais e utiliza uma abordagem impulsionada 
pela comunidade para oferecer tecnologias confiáveis e de alto desempenho em Linux, nuvem híbrida, containers 
e Kubernetes. A Red Hat ajuda os clientes a desenvolver aplicações nativas em nuvem, a integrar aplicações de TI 
existentes e novas e a automatizar e gerenciar ambientes complexos. Parceira de confiança das empresas da Fortune 
500, a Red Hat fornece serviços de consultoria, treinamento e suporte premiados, compartilhando os benefícios da 
inovação open source com todos os setores. Como um hub de conectividade em uma rede global de empresas, parceiros 
e comunidades, a Red Hat ajuda organizações a crescer, se transformar e se preparar para o futuro digital.
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"Eu fiz treinamentos 
com outras empresas 

reconhecidas de 
tecnologia, mas sem 

dúvida o Red Hat 
Learning Subscription 

é o melhor. A qualidade 
das aulas, do material 

de estudo e dos 
laboratórios práticos 

é excelente. Estou 
muito satisfeito 

com o treinamento 
oferecido pela Red Hat. 

Depois de fazer as 
aulas e praticar nos 
laboratórios, eu me 

sinto mais confiante 
quando realizo minhas 

tarefas. O melhor de 
tudo é que aprendi 

muitas coisas novas 
e conquistei minha 

certificação."

Participante da pesquisa com usuários 
do Red Hat Learning Subscription

Aprendizado contínuo para indivíduos e equipes 

O Red Hat Learning Subscription está disponível para compras individuais e empresariais. Indivíduos, 
equipes e pequenas organizações podem combinar níveis de subscrição por usuário para transformar 
rapidamente suas habilidades com as tecnologias da Red Hat. O Red Hat Learning Subscription 
Enterprise é uma solução escalável e abrangente para organizações que buscam o treinamento 
contínuo de um grande número de usuários. A versão empresarial dos níveis de subscrição oferece 
um grande número de subscrições por um preço fixo e com desconto. 

Comece agora mesmo

Para saber por onde começar o treinamento, a ferramenta de avaliação de habilidades testa o 
conhecimento nas tecnologias Red Hat e dá recomendações para indivíduos ou equipes. O resultado 
é uma trajetória personalizada de treinamento que mapeia os cursos a serem realizados na ordem 
ideal, para que o tempo de treinamento seja bem utilizado. 

O Red Hat Learning Subscription oferece o treinamento em habilidades críticas de que você precisa 
em uma solução flexível e fácil de gerenciar. Acesse a página do Red Hat Learning Subscription para 
ver mais informações ou iniciar uma avaliação.
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