
Créditos de aprendizagem 
da VMware 

VMware Education Services

O VMware Education Services oferece 

programas de treinamento e certificação 

desenvolvidos para ajudar os clientes 

a alcançarem os resultados de negócios 

que eles desejam. Com nossa ajuda, os 

clientes podem desenvolver as habilidades 

e as práticas recomendadas para identificar 

e aproveitar as oportunidades únicas 

que a tecnologia VMware possibilita, 

bem como obter valor de negócios real 

ao compreender melhor os recursos das 

soluções VMware.

1. O número de Créditos de aprendizagem necessário por curso pode variar 
de acordo com o fornecedor.

 ■ A conta de créditos deve estar ativada antes que os créditos 
possam ser utilizados.

 ■ Os créditos expiram um ano após a data da compra, mesmo 
que a conta de créditos ainda não tenha sido ativada.

 ■ Os Créditos podem ser resgatados em troca de cursos de 
treinamento e certificações da VMware oferecidos pela VMware, 
e também de treinamento oferecido pelo programa do VMware 
Authorized Training Center (VATC).

 ■ Um (1) crédito pode ser resgatado por US$ 100 em serviços 
do preço de tabela da VMware. As instruções para o resgate 
de créditos podem ser encontradas em: www.vmware.com/go/
vmwarecredits

Saiba mais

O VMware Education Services oferece 

programas de treinamento e certificação 

para ajudar os clientes a alcançarem os 

resultados de negócios que eles desejam. 

Saiba mais com estes recursos:

 ■ Veja o catálogo completo de 
cursos de treinamento em:  
www.vmware.com/education

 ■ Vejas as opções de certificação 
e os requisitos em:  
www.vmware.com/br/certification 

 ■ Gerenciamento de custos: Os clientes podem gerenciar melhor 
os custos de treinamento, pois os fundos são alocados no 
momento da compra.

 ■ Flexibilidade: Os créditos são válidos para cursos no local, 
presenciais e on-line oferecidos diretamente pela VMware ou 
pelos VMware Authorized Training Centers (VATCs), juntamente 
com as certificações da VMware.

 ■ Preços: Os descontos baseados em volume estão disponíveis 
na compra de dez ou mais créditos. Consulte a tabela abaixo 
para ver a estrutura de descontos.

Créditos comprados Desconto aplicado Código SKU

0–9 N/A EDU–CR–O

10–50 10% EDU–CR–10

51–500 15% EDU–CR–15

501+ 20% EDU–CR–20

Todos os créditos têm valor nominal de US$ 100.1

Por que Créditos de aprendizagem

Os clientes da VMware que investem em treinamento reconhecem os benefícios específicos em seu software VMware, 
como proficiência acelerada, rápida adoção do produto e aumento do retorno sobre o investimento. Esses benefícios 
ficam ainda mais evidentes com o gerenciamento de um funcionário de TI certificado pela VMware. 
 
Os Créditos de aprendizagem da VMware permitem que os clientes se preparem para o treinamento e a certificação 
da VMware. Os Créditos de aprendizagem estão disponíveis no momento da compra da licença ou como uma compra 
individual. Os clientes podem programar o treinamento quando e como desejarem, o que auxilia no gerenciamento dos 
custos e melhora a alocação de investimento em treinamento.
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Benefícios dos Créditos de aprendizagem Como funcionam os Créditos de 
aprendizagem

Termos e condições

Este datasheet tem apenas fins 

informativos. A VMWARE NÃO OFERECE 

QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU 

IMPLÍCITA, NESTE DATASHEET. Todo 

o VMware Education Services é regulado 

pelos Termos e condições gerais do 

VMware Education Services.

EDUCATION 
SERVICES
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