
32% 24% 13%

de equipes de infraestrutura 
de TI mais eficientes¹

de infraestrutura
mais econômica¹

de equipes de
desenvolvimento
mais produtivas¹

Demonstre suas competências

Mantenha suas certificações da Red Hat 
atualizadas para tornar seu trabalho 
mais ágil e eficiente.

Aumente a produtividade e o desempenho

Forneça mais rapidamente novos recursos de TI
com certificação:¹

Servidores físicos Máquinas virtuais Containers Storage

51%
mais rápido

44%
mais rápido

28%
mais rápido

23%
mais rápido

Atualize seus conhecimentos 
e suas competências à medida 
que a tecnologia muda para ter 
sucesso em sua carreira.

De acordo com a IDC, saiba 
como a Red Hat® Certification 
pode melhorar o desempenho.1

A IDC compartilha as vantagens da certificação 
para a equipe de TI e suas empresas.

Por que obter 
uma certificação 
da Red Hat?

semanas antes do previsto
para que novas contratações atinjam

plena produtividade¹

a mais de tempo de permanência
na empresa do que o esperado

para equipes certificadas¹

 23%
de gerentes mais satisfeitos¹

A equipe de TI que mantém suas certificações atualizadas são
mais produtivas e permanecem mais tempo na empresa.

Empresas com profissionais
bem treinados atingem
mais metas de negócios
e projetos.¹

bem treinados com treinamento
médio

90% 50%

de retorno do investimento
em três anos.¹

Os sistemas mudam e
são atualizados. 
Quando um profissional 
obtém certificações, 
consideramos que seus 
conhecimentos são 
mais atuais. A certificação 
nos dá essa certeza.¹

— Participante da pesquisa da IDC

Retorno geral dos negócios

Valide suas competências

Economia de US$ 1,66 milhão ao longo de 3 anos.¹

Obtenha treinamento e certificação por meio
de vários cursos da Red Hat, como:

•  Red Hat Enterprise Linux®
     System Administration

•  Advanced Automation:
     Ansible® Best Practices

•  Red Hat OpenStack®
     Platform Administration

•  Red Hat OpenShift®

•  Container Native
     Application Development

Faça download 
do whitepaper  
red.ht/IDC_Certification

Saiba mais em  
redhat.com/certification 

1. Whitepaper IDC Business Value, patrocinado pela Red Hat. The Business Value of Red Hat Certification, doc. #US47574721, abril de 2021.
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