
Equipes especializadas são 
bem-sucedidas
Maximize seu investimento no open source 
com o Red Hat Learning Subscription

Não deixe que a falta de 
especialização atrase você

Uma plataforma de treinamento flexível para todos 
os profissionais, dos iniciantes aos mais experientes

O Red Hat® Learning Subscription acompanha as necessidades da força de trabalho 
moderna. As equipes ganham acesso ilimitado a conteúdo de treinamento para o portfólio 
inteiro das soluções e tecnologias da Red Hat. Os usuários podem personalizar a 
abordagem de aprendizado usando conteúdo disponível em diferentes modalidades, 
incluindo videoaulas, ebooks e sessões virtuais em tempo real.

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

Principais recursos
Tenha o benefício de escolher seu método de aprendizado: individualizado ou 
com a orientação e estrutura de uma sala de aula

Aprenda com um instrutor ao vivo para ter uma experiência interativa com uma 
camada premium

Escolha quando, como e onde aprender

Ganhe acesso 24 horas a conteúdos atualizados regularmente por especialistas 
da Red Hat

Pratique e prepare-se para receber sua certificação com laboratórios hands-on

Entre em contato com especialistas da Red Hat para obter mais ajuda

Valide seu conhecimento com os exames de certificação baseados em 
desempenho

As aulas virtuais ao vivo oferecem todas as vantagens de um treinamento 
presencial, mas com muito mais flexibilidade e comodidade para o aluno.

Fale com nossa equipe de treinamento ou 
experimente uma avaliação gratuita em 
red.ht/learning-subscription

Saiba mais
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Todos os treinamentos online e 
videoaulas da Red Hat

Acesso antecipado a conteúdos de 
cursos em desenvolvimento.

400 horas práticas de laboratório

10 downloads de ebooks

Trajetórias de aprendizado de 
habilidades

Apresentação de informações

5 exames de certificação com 2 
novas tentativas

Materiais extras desenvolvidos 
por especialistas

Chat com especialistas

Aulas virtuais ao vivo com 
instrutores especializados

Basic PremiumStandard

Uma estimativa de retorno sobre o 
investimento de 365% em três anos.

Novos funcionários podem se preparar 
para seus cargos com 76% mais rapidez.

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

“Nossos funcionários se sentem mais confortáveis e seguros após um 
treinamento só por poderem conhecer os sistemas da Red Hat. Eles ficam 
menos intimidados e, por isso, produzem mais. Por estarem mais 
confiantes, acabam se envolvendo mais com o sistema. Isso aumenta a 
produtividade porque eles sentem que podem solucionar problemas.”¹

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


