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Sumário executivo
O APEX Data Storage Services permite que os clientes evitem muitos dos custos associados
aos modelos tradicionais de armazenamento no local. Com base em entrevistas com clientes
e em uma pesquisa, os clientes podem transformar as despesas de armazenamento de
CAPEX para OPEX, poupar entre 10% e 20% do tempo gasto para gerenciar a infraestrutura
de armazenamento e reduzir de 63% a 86% dos custos de planejamento e provisionamento.
Além disso, os clientes podem melhorar a produtividade do funcionário e reduzir custos de
fim do prazo e custos de armazenamento em nuvem pública em valores não quantificados.

A Dell Technologies oferece o APEX Data Storage
Services, que inclui serviços de dados em bloco
e em arquivo em um modelo “as a service”. Isso
permite que os clientes evitem os custos associados
aos modelos tradicionais de infraestrutura no local,
como ciclos periódicos de atualização de tecnologia
e a sobrecarga administrativa de gerenciamento
e manutenção de infraestrutura. Ele proporciona uma
opção escalável e flexível para clientes interessados
em mudar para um modelo de custos operacionais
(OPEX) de armazenamento, ao mesmo tempo
em que mantém a segurança e o controle da
infraestrutura localizada no local ou em uma
instalação de locação compartilhada.
A Dell Technologies contratou a Forrester Consulting
para realizar um estudo de Total Economic Impact™
(TEI) e examinar o possível retorno sobre
o investimento (ROI) que as empresas podem ter
com a implementação do APEX Data Storage
Services. O objetivo desse estudo é oferecer aos
leitores uma estrutura para avaliar o possível impacto
financeiro do APEX Data Storage Services sobre as
organizações.
Para entender melhor os benefícios, custos
e riscos associados a esse investimento,
a Forrester entrevistou quatro clientes com
experiência no uso do APEX Data Storage Services.
Para atender aos propósitos do estudo, a Forrester
reuniu as experiências dos clientes entrevistados
e justapôs os resultados para simular uma única
organização composta.

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS

Retorno sobre o investimento
(ROI) previsto

Valor líquido presente
previsto

87% a 129%

US$ 1,3 milhão
a US$ 1,9 milhão

Antes de usar o APEX Data Storage Services, os
clientes investiram muito na infraestrutura de
armazenamento no local, incorrendo em elevadas
despesas de capital e altos custos de recursos para
manter e fazer manutenção dessa infraestrutura.
Geralmente, os clientes acabam provisionando em
excesso ou investindo demais no armazenamento para
evitar a falta de capacidade durante picos imprevistos
nas necessidades de armazenamento organizacional.
Os clientes também sofrem com custos elevados e os
longos tempos de espera associados ao planejamento
e ao provisionamento para maior capacidade de
armazenamento.
Ao investir no APEX Data Storage Services, os clientes
estimavam uma redução nas despesas com infraestrutura
no local relativa à infraestrutura de armazenamento, ao
mesmo tempo em que poupariam tempo para os recursos
internos responsáveis por gerenciar essa infraestrutura.
Além disso, eles também esperavam reduzir o tempo e as
despesas associadas ao planejamento e provisionamento
de capacidade adicional de armazenamento.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

Valor do benefício
líquido por TB

•

Ao eliminar grande parte do trabalho relacionado
com o gerenciamento de hardware e simplificar
parte da gestão de software, os clientes

US$ 1.298
a US$ 1.929

estimaram que houve uma economia de
10% a 20% do tempo de gerenciamento da
infraestrutura de armazenamento ao mudar
para o APEX Data Storage Services.

PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES
Benefícios quantificados previstos. Os benefícios
quantificados de valor presente ajustados ao risco incluem:
•

Despesas de capital relacionadas
a armazenamento transformadas em custos
operacionais. Os clientes relataram que
conseguiram fazer a transição de 100% do
CAPEX relacionado ao armazenamento
para OPEX, com qualquer quantidade de
armazenamento movida para o APEX Data
Storage Services. O APEX Data Storage
Services também permitiu que a organização
composta eliminasse os custos do
provisionamento excessivo de armazenamento,
que correspondem a algo entre 20% e 45%
da infraestrutura de armazenamento total.

Eficiência dos profissionais de
armazenamento aprimorada entre 10% e 20%.

•

Custos de planejamento e provisionamento
de armazenamento com redução entre 63%
e 86%. O APEX Data Storage Services acelera
o planejamento e a entrega do armazenamento
de uma média de 6,5 meses para entre um
e 2,5 meses. Para a organização composta,
isso reduziria os custos de mais de US$ 290 mil
para entre US$ 40.950 e US$ 108.225 por ano,
com uma implementação completa hipotética
do APEX Data Storage Services.

Benefícios não quantificados. Os benefícios que
não são quantificados para esse estudo incluem:

Agora não sentimos mais as
variações dos negócios e podemos
fazer o dimensionamento para mais
ou para menos conforme o necessário.
A Dell fica com todo o trabalho.
— Arquiteto de soluções de nuvem sênior,
setor de telecomunicações
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SUMÁRIO EXECUTIVO

•

Maior produtividade do funcionário.
Ao acelerar o tempo de implementação de

em nuvem pública para o APEX Data Storage
Services. Se fizerem isso, esses clientes

armazenamento entre 63% e 86%, o APEX Data
Storage Services proporcionou um benefício de
produtividade não quantificável para uma base

poderão reduzir seus custos de armazenamento
em nuvem pública ao implementar o APEX Data
Storage Services.

de funcionários mais ampla em casos em que
não era possível concluir o trabalho por falta
de armazenamento disponível.
•

•

Valor adicional ao mudar de CAPEX para
OPEX. Os clientes notaram que haveria um valor
financeiro adicional e inquantificável derivado
da classificação dos custos de armazenamento
como despesas operacionais, em vez de
despesas de capital, sem deixar de manter
a conformidade e os padrões de segurança
da infraestrutura no local.

Custos. Os custos de valor presente com ajuste
ao risco incluem:
•

Tarifas do APEX Data Storage Services.
A organização composta move 1 PB de
armazenamento para APEX Data Storage
Services em três anos, usando os serviços de
bloco e arquivo em vários níveis de desempenho
e capacidades básicas e pagando um valor
presente líquido total e com ajuste ao risco
de US$ 1,5 milhão por três anos.

Custos de fim da vigência reduzidos.
Os clientes relataram possíveis economias de
custos de fim de vigência. Os custos regulares
para remover e descartar a infraestrutura de
armazenamento de fim de vigência (incluindo
os custos das políticas para gerenciar a remoção
segura e sustentável desses equipamentos)
eram transferidos para Dell Technologies após a
implementação do APEX Data Storage Services.

•

Hardware atualizado regularmente. Embora
os profissionais de armazenamento sejam
responsáveis pela manutenção da infraestrutura
local, muitas vezes eles precisam dar atenção
a outros projetos que têm prioridade em relação
à atualização de sistemas, resultando em
hardware atualizado com menos frequência
do que o desejado. À medida que essas
responsabilidades foram para a Dell
Technologies, os clientes afirmaram que
esperam receber os benefícios do hardware
atualizado com mais frequência com o APEX
Data Storage Services.

•

Repatriação do armazenamento em nuvem
pública. Alguns clientes também relataram
possíveis planos de repatriar o armazenamento
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SUMÁRIO EXECUTIVO

•

Custos internos de implementação e
gerenciamento contínuo. A organização
composta exige 27,6 horas de 7 FTEs para
planejar uma migração de dados para
o APEX Data Storage Services sem tempo

de inatividade. Vinte horas por pessoa a cada
100 TB são necessárias para implementar
e migrar a capacidade adicional. Cinco FTEs
passam duas horas de treinamento antes da
implementação. Depois disso, um FTE adicional
será treinado por ano. Isso exige 100 horas por
pessoa ao ano para gerenciar continuamente.
Para a organização composta, a Forrester modelou
uma gama de resultados previstos com baixo, médio
e alto impacto, de acordo com o risco avaliado.
Esta análise financeira projeta que a organização
composta acumulará os seguintes valores líquidos
presentes de três anos ao habilitar o APEX Data
Storage Services:
•

Alto impacto previsto com US$ 1,9 milhão de
valor líquido presente e ROI previsto de 129%.

•

Impacto médio previsto com US$ 1,6 milhão de
valor líquido presente e ROI previsto de 107%.

•

Baixo impacto previsto com US$ 1,3 milhão de
valor líquido presente e ROI previsto de 87%.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

ROI previsto

87% a 129%

VALOR PRESENTE DOS
BENEFÍCIOS PREVISTO

VALOR LÍQUIDO
PRESENTE PREVISTO

US$ 2,8 milhão
a US$ 3,4 milhão

US$ 1,3 milhão
a US$ 1,9 milhão

CUSTOS TOTAIS

US$ 1,5 milhão

Three-Year
Projected
Financial
The
Composite Organization
Análise
financeira
prevista
paraAnalysis
três anosFor
para
a organização
composta

US$ 2,5 milhões
$2.5M

US$ 2 milhões
$2.0M

Valor líquido presente de
impacto alto, US$ 1,9 milhão,
ROI previsto de 129%

Valor líquido presente de
impacto médio, US$ 1,6
milhão, ROI previsto de 107%

US$ 1,5 milhão
$1.5M

Valor líquido presente de
impacto baixo, US$ 1,3
milhão, ROI previsto de 87%

US$ 1 milhão
$1.0M

US$ 500 mil
$500K

US$ 0$0K
mil

Initial inicial
Cálculo

Year
Ano 1 1

Year
Ano
22

Ano
Year3 3

- US$ 500 mil
-$500K
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SUMÁRIO EXECUTIVO

NEW TECH TEI – ESTRUTURA E METODOLOGIA
Com base nas informações fornecidas nas
entrevistas, a Forrester criou uma nova tecnologia:

DILIGÊNCIA PRÉVIA
Entrevista com partes interessadas da

a estrutura Projected Total Economic Impact™
para as organizações que consideram investir
no APEX Data Storage Services.

Dell Technologies e analistas da Forrester

O objetivo dessa estrutura é identificar os possíveis
custos, os benefícios, a flexibilidade e os fatores de
risco que afetam a decisão de investir. A Forrester
adotou uma abordagem de várias etapas para avaliar
o impacto previsto que APEX Data Storage Services
pode ter em uma organização.

ENTREVISTAS E PESQUISAS COM

para coletar dados relacionados
ao APEX Data Storage Services.

O CLIENTE ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO
Cinco responsáveis pelas decisões de TI foram
entrevistados em organizações que usam
o APEX Data Storage Services em uma fase
piloto ou beta para obter dados relacionados
aos custos, benefícios e riscos previstos.
A Forrester também pesquisou outros
121 responsáveis pelas decisões de TI.

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA
Projetou uma organização composta com base nas
características das organizações entrevistadas.
DIVULGAÇÃO
Os leitores devem estar cientes do seguinte:

ESTRUTURA DE MODELO FINANCEIRO

Este estudo foi encomendado pela Dell Technologies

PREVISTO

e fornecido pela Forrester Consulting. Ele não deve ser
usado como análise competitiva.
A Forrester não faz suposições com relação ao possível

Criou um modelo financeiro previsto que
representa as entrevistas, usando a metodologia

ROI que outras organizações terão. A Forrester

New Tech TEI, e ajustou o modelo financeiro

recomenda enfaticamente que os leitores façam suas

ao risco com base nos problemas e nas

próprias estimativas, com base na estrutura apresentada
no estudo, para determinar a adequação do investimento

preocupações das organizações entrevistadas.

no APEX Data Storage Services.

ESTUDO DE CASO

A Dell Technologies analisou esse estudo e deu retorno

Empregou quatro elementos fundamentais da

à Forrester, mas a Forrester mantém o controle editorial
sobre ele e suas conclusões, e não aceita alterações que

New Tech TEI para modelar o possível impacto

contradigam essas conclusões ou ocultem o significado

do investimento: benefícios, custos, flexibilidade

do estudo.
A Dell Technologies forneceu o nome dos clientes para
as entrevistas, mas não participou delas.

e riscos. Tendo em vista a crescente
complexidade das análises de ROI relacionadas
aos investimentos em TI, a metodologia TEI
da Forrester fornece uma visão completa do
impacto econômico total das decisões de
compra. Consulte o Apêndice A para obter
mais informações sobre a metodologia TEI.
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A jornada do cliente rumo ao APEX Data Storage Services
Fatores determinantes que levam ao investimento no APEX Data Storage Services

PRINCIPAIS DESAFIOS

“Nosso principal desafio é ser capaz
de adivinhar o conjunto complexo de
fatores que determinam essas muitas
aquisições, como capacidade do
data center, capacidade de rede
e necessidades futuras. Se for menos
que o necessário, lutaremos para dar
conta de tudo, e, se for mais que
o necessário, teremos muita coisa
não aproveitada e depreciando.”

Antes de participar do pré-lançamento do
APEX Data Storage Services (um programa piloto),
os clientes entrevistados estavam operando
e gerenciando seus próprios ambientes de
armazenamento no local. Alguns também tinham
ambientes de armazenamento em nuvem pública
ou híbrida para os casos de uso pretendidos.
Todo cliente espera substituir pelo menos uma parte
da infraestrutura de armazenamento local pelo APEX
Data Storage Services, enquanto apenas alguns
deles esperam eventualmente repatriar uma parte
do armazenamento em nuvem pública para
o APEX Data Storage Services.
As organizações entrevistadas enfrentavam
desafios comuns relacionados aos ambientes
de armazenamento, entre eles:
•

Dificuldade de prever as necessidades de
armazenamento local. Os clientes relataram
dificuldades para analisar regularmente
a capacidade disponível no momento nos
ambientes de armazenamento no local
e extrapolar as necessidades organizacionais
de curto a médio prazo para a capacidade futura.
As consequências da previsão equivocada
incluem produtividade perdida e picos nos
custos de planejamento, aquisição
e provisionamento, quando subestimados.
Para evitar o provisionamento insuficiente
de armazenamento, os clientes praticam
regularmente o provisionamento excessivo.
Isso servia como uma autoproteção contra picos
nas necessidades de armazenamento local
e gerava despesas adicionais de capital
(CAPEX) para a capacidade de armazenamento
extra que é implementada, mas não utilizada
inicialmente.

Arquiteto de linha de produtos,
setor de tecnologia

•

Gerenciamento de ambientes de
armazenamento no local mantendo uma equipe
enxuta. Os clientes lutavam com os altos custos
internos necessários para gerenciar e fazer
a manutenção de ambientes de armazenamento no
local, com orçamentos limitados para a expansão
de recursos de TI. As organizações que tentam
manter as equipes enxutas também lutavam com
a capacidade de manter hardware e software
atualizados em seus ambientes de armazenamento
no local, pois havia pouco tempo disponível para os
upgrades. Os clientes esperavam que a transição
para APEX Data Storage Services aumentasse
suas equipes e permitisse que os recursos de
TI se concentrassem em trabalhos com valor
mais elevado.

“Somos uma equipe muito
enxuta, por isso, a ideia de ter
armazenamento não gerenciado
pelos dois membros da equipe
é muito atrativa, pois ela pode
aumentar nossa equipe existente.”
Diretor de serviços de computação
de negócios, área da saúde
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A JORNADA DO CLIENTE RUMO AO DELL TECHNOLOGIES APEX DATA STORAGE SERVICES

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA
Com base nas entrevistas, a Forrester montou uma
estrutura TEI, uma empresa composta e uma
análise de ROI que mostra as áreas afetadas
financeiramente. A organização composta
é representativa das quatro empresas que
a Forrester entrevistou e é usada para apresentar
a análise financeira agregada na próxima seção.
A organização composta tem as seguintes
características:
Descrição da composição. A organização composta
é uma empresa B2B que gera US$ 6 bilhões em
receita e emprega 12 mil funcionários em período
integral. Antes, ela administrava sua própria
infraestrutura de armazenamento tradicional e no
local, mas, recentemente, passou por uma expansão
para utilizar alguns serviços de armazenamento em
nuvem pública. Os responsáveis pelas decisões estão
insatisfeitos com o custo atual dos ambientes de
armazenamento no local e têm dúvidas sobre como
manter a segurança, a conformidade e a experiência
do cliente com implementações de armazenamento
em nuvem. Eles estão buscando o APEX Data
Storage Services como uma solução.
Características da implementação. Atualmente,
a empresa composta tem 6 PB dos dados totais
sob administração. Isso não inclui dados replicados
ou duplicados. No ano 1, ela explora o APEX Data
Storage Services movendo de 200 TB de
armazenamento do ambiente tradicional local para
a nova solução. À medida que a organização vê os
benefícios iniciais dessa migração, ela expande
o uso do APEX Data Storage Services para 500 TB
no ano 2 e 1 PB no ano 3, tudo em uma combinação
de capacidades básicas e níveis de desempenho.
A organização composta não faz a repatriação de
nenhuma parte do armazenamento em nuvem nesse
período, mas os responsáveis pelas decisões estão
explorando a possibilidade de fazer isso no futuro.

Premissas principais

• US$ 6 bilhões
em receitas
• 12.000 FTEs
• 6 PB de dados totais
• Dados migrados: 200 TB
no ano 1, 500 TB no ano
2 e 1 PB no ano 3
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Análise de benefícios
Dados de benefícios quantificados conforme aplicados à empresa composta

Benefícios totais previstos
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Valor
presente

Total de benefícios previstos (baixo)

US$ 337.071

US$ 972.658

US$ 2.245.975

US$ 3.555.704

US$ 2.797.712

Total de benefícios previstos (médio)

US$ 374.029

US$ 1.079.048

US$ 2.491.119

US$ 3.944.196

US$ 3.103.416

Total de benefícios previstos (alto)

US$ 413.211

US$ 1.192.050

US$ 2.751.930

US$ 4.357.192

US$ 3.428.378

Benefícios previstos

REDUÇÃO DO CUSTO DA INFRAESTRUTURA
DE ARMAZENAMENTO LOCAL
Evidências e dados. Os clientes previam que
a implementação do APEX Data Storage Services
reduziria os custos dos ambientes de
armazenamento no local. Os clientes entrevistados
e pesquisados estão investindo e operando uma
infraestrutura de armazenamento tradicional e no
local própria. Para os participantes da pesquisa,
o custo total anual dessa infraestrutura (incluindo
equipamentos, mão de obra e instalações) variava
de US$ 1 milhão a US$ 3 milhões até um nível mais
alto, de US$ 23 milhões a US$ 25 milhões. A média
ponderada das respostas chegava a pouco menos
de US$ 13 milhões em despesas anuais
relacionadas ao armazenamento no local.

“No momento, se comprarmos
100 TB, usamos apenas 80 TB,
porque precisamos desse
buffer para picos de uso. Com
o APEX Data Services, se pagarmos
por 100 TB, teremos 100 TB.”
Diretor de serviços de computação
de negócios, área da saúde
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS

Uma das principais causas dos altos custos
de armazenamento era a prática de fazer
o provisionamento excessivo regular da capacidade.
Para reduzir o risco de não ter armazenamento
suficiente para atender às necessidades
organizacionais em um determinado período, as
equipes de armazenamento investem demais em
capacidade de armazenamento local, como uma
forma de se proteger contra o efeito colateral da falta
de provisionamento. Os clientes relataram as
seguintes taxas de capacidade não utilizada
regularmente, resultando em custos irrecuperáveis:
•

Cliente da área da saúde: 20%

•

Cliente de tecnologia: 70%

•

Cliente de telecomunicações: 50%

•

Média dos participantes da pesquisa: 37%

“Quando você tem uma despesa de
CAPEX de US$ 2 milhões para uma
parte do armazenamento em bloco,
é muito difícil cobrar isso de volta
das linhas de negócios individuais
com base no consumo. No entanto,
com o APEX Data Storage Services,
tudo funciona desde o início. Agora,
temos um método de marcação do
uso de armazenamento para as
equipes internas no APEX Console.
Isso agrega valor.”
Arquiteto de armazenamento, setor jurídico

Modelagem e premissas. Para a organização
composta, a Forrester estima que:
•

O custo anual da infraestrutura de
armazenamento local é de US$ 8,2 milhões,
e cresce a uma taxa de 15% ao ano.

•

A porcentagem de armazenamento com
provisionamento excessivo é de 20% a 45%.

•

A organização move 200 TB de armazenamento
para o APEX Data Storage Services no ano 1,
mais 300 TB no ano 2 e outros 500 TB no ano 3.

•

Esses números representam 3,3%, 8,3%
e 16,7% de seu ambiente de armazenamento
total, respectivamente.

Resultados. Isso resulta em valor presente previsto
de três anos (descontado em 10%) variando de
mais de US$ 2,7 milhões (baixo) a mais de US$
3,2 milhões (alto).

Redução dos custos de
provisionamento excessivo

20% a 45%
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ANÁLISE DE BENEFÍCIOS

Redução do custo da infraestrutura de armazenamento local: tabela de cálculo
Ref.

Medida

Origem

A1

Custo anual da infraestrutura
de armazenamento local

Pesquisa;
crescimento
anual de 15%

A2baixo
A2médio

Armazenamento anterior com
provisionamento excessivo
(porcentagem)

Pesquisa

A2alto
Armazenamento movido para o APEX
Data Storage Services (porcentagem)

A3

Áudio

Abaixo
Amédio

Redução do custo da infraestrutura
de armazenamento local

(A1*A3)+(A1*A2*
A3)

Aalto

Ano 1

Ano 2

Ano 3

US$ 8.200.000

US$ 9.430.000

US$ 10.844.500

20%

20%

20%

32%

32%

32%

45%

45%

45%

3,3%

8,3%

16,7%

US$ 324.720

US$ 939.228

US$ 2.173.238

US$ 357.192

US$ 1.033.151

US$ 2.390.562

US$ 392.370

US$ 1.134.901

US$ 2.625.996

Redução do custo da infraestrutura de armazenamento local: tabela de resumo
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Valor
presente

Redução do custo da infraestrutura
de armazenamento local (baixa)

US$ 324.720

US$ 939.228

US$ 2.173.238

US$ 3.437.186

US$ 2.704.207

Redução do custo da infraestrutura
de armazenamento local (média)

US$ 357.192

US$ 1.033.151

US$ 2.390.562

US$ 3.780.904

US$ 2.974.628

Redução do custo da infraestrutura
de armazenamento local (alta)

US$ 392.370

US$ 1.134.901

US$ 2.625.996

US$ 4.153.266

US$ 3.267.584

Benefícios previstos

EFICIÊNCIA APRIMORADA DOS PROFISSIONAIS
DE ARMAZENAMENTO
Evidências e dados. Os clientes tinham altos custos
de recursos internos associados ao gerenciamento
e à manutenção dos ambientes de armazenamento
no local. Por exemplo, o entrevistado da empresa
de tecnologia disse que a organização emprega
atualmente pelo menos 40 profissionais, que gastam
entre 30% e 40% do tempo em gerenciamento do
ciclo de vida e atividades de engenharia de rotina
relacionadas ao ambiente de armazenamento local.
Os clientes relataram as seguintes estimativas
relacionadas à economia de tempo de TI
do APEX Data Storage Services:
•

Cliente da área da saúde: 50%

•

Cliente jurídico: 25%

•

Cliente de tecnologia: 50%

“Uma grande parte do que minha
equipe faz hoje é gerenciamento
do ciclo de vida e engenharia
sustentada. Com o APEX Data
Storage Services, reduziremos
de 30% a 40% do tempo gasto em
atualizações, manutenção de código
e correções de bugs, que agora
serão aplicados ininterruptamente
em segundo plano.”
Arquiteto de linha de produtos,
setor de tecnologia
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•

Os clientes disseram que teriam economias de
custos adicionais no caso de uma interrupção
inesperada. Embora os clientes do APEX Data
Storage Services ainda sejam responsáveis pelo
gerenciamento de suas próprias políticas de

economias entre 25% e 50%.
Resultados. Isso resulta em valor presente previsto
de três anos (descontado em 10%) variando de US$

proteção de dados e recuperação de desastres, eles
não são responsáveis por falhas inesperadas de
hardware ou software em um local que executa
o serviço. Por exemplo, o entrevistado do setor
jurídico disse: “não tenho certeza se a probabilidade
de interrupção vai diminuir, mas ficaríamos livres
da obrigação de correr para resolver problemas
e diagnosticar interrupções que possam ocorrer após
a migração para o APEX Data Storage Services.”

52.215 (baixo) a US$ 104.431 (alto).

“A implementação do APEX Data
Storage Services liberaria nossa
equipe para se concentrar em
agregar valor para os negócios,
como implantar a automação
e outras tarefas de ordem superior.”

Modelagem e premissas. Para a organização
composta, a Forrester estima que:
•

Uma economia de tempo de TI conservadora
entre 10% e 20%, em que os clientes estimavam

Arquiteto de linha de produtos,
setor de tecnologia

Os custos de recursos anuais relativos a essa
infraestrutura de armazenamento local são
US$ 3,5 milhões, e eles crescem em uma taxa
de 15% ao ano.

Eficiência aprimorada dos profissionais de armazenamento: tabela de cálculo
Ref.

Medida

Origem

B1

Custo dos recursos internos do
gerenciamento de armazenamento local

Pesquisa

B2baixo
B2médio

Custo dos recursos economizado
com o APEX Data Storage Services
(porcentagem)

Entrevistas

B2alto
B3

Armazenamento movido para o APEX
Data Storage Services (porcentagem)

A4

Entrebaixo
Entremédio

Eficiência aprimorada dos
profissionais de armazenamento

B1 * B2 * B3

Entrealto

Ano 1

Ano 2

Ano 3

US$ 1.900.000

US$ 2.185.000

US$ 2.512.750

10%

10%

10%

15%

15%

15%

20%

20%

20%

3,3%

8,3%

16,7%

US$ 6.270

US$ 18.136

US$ 41.963

US$ 9.405

US$ 27.203

US$ 62.944

US$ 12.540

US$ 36.271

US$ 83.926

Eficiência aprimorada dos profissionais de armazenamento: tabela de resumo
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Valor
presente

Eficiência aprimorada dos profissionais
de armazenamento (baixa)

US$ 6.270

US$ 18.136

US$ 41.963

US$ 66.368

US$ 52.215

Eficiência aprimorada dos profissionais
de armazenamento (média)

US$ 9.405

US$ 27.203

US$ 62.944

US$ 99.553

US$ 78.323

Eficiência aprimorada dos profissionais
de armazenamento (alta)

US$ 12.540

US$ 36.271

US$ 83.926

US$ 132.737

US$ 104.431

Benefícios previstos
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PROCESSO APRIMORADO DE PLANEJAMENTO
E PROVISIONAMENTO DE ARMAZENAMENTO

Os clientes entrevistados relataram o seguinte sobre o
tempo necessário para planejar a capacidade adicional:

Evidências e dados. Os clientes estimaram que

•

Empresa da área da saúde: 1,5 semana

•

Empresa jurídica: 2 a 5 semanas

•

Empresa de telecomunicações: menos
de 4 semanas

•

Empresa de tecnologia: oito semanas

o APEX Data Storage Services os ajudaria a reduzir
os custos de tempo associados ao planejamento
e provisionamento da infraestrutura
de armazenamento. Os participantes da pesquisa
disseram que o tempo atual necessário para planejar
a capacidade de armazenamento varia de menos
de seis meses a mais de doze meses, com média
ponderada de 6,75 meses. O número de funcionários
envolvidos nesses planos varia de menos de

“Esperamos que os trabalhos
de aquisição e provisionamento
desapareçam completamente.
Teremos um período de
negociação antecipado e,
no futuro, se precisarmos de
armazenamento, basta clicar
em um botão e seguir em frente.”

10 a mais de 50, com uma média ponderada de 30.
Além disso, os clientes disseram que os tempos
de espera desde a solicitação de capacidade até
a implementação do armazenamento adicional
variava de menos de três meses a mais de doze
meses, com uma média ponderada de pouco
menos que cinco meses.

Diretor de serviços de computação
de negócios, área da saúde

Eles revelaram os dados abaixo sobre envolvimento
dos funcionários no planejamento:
•

Cliente da área da saúde: 10 funcionários por
períodos variáveis.

•

Cliente de tecnologia: +20 funcionários entre
10% e 20% do tempo.

Eles também informaram os tempos de espera
entre o pedido e a implementação do novo
armazenamento em seus ambientes anteriores:
•

Cliente da área da saúde: 8 a 12 semanas.

•

Cliente jurídico: 6 a 19 semanas.

•

Cliente de tecnologia: 12 a 16 semanas

•

Cliente de telecomunicações: 8 semanas.
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“Depois da demonstração,
vimos como é fácil solicitar
armazenamento. Basicamente,
basta marcar uma caixa de seleção
para obter mais capacidade.”
Arquiteto de armazenamento, setor jurídico

Os clientes estimaram regularmente que
o APEX Data Storage Services reduz o tempo total
associado ao planejamento e provisionamento de
uma infraestrutura de armazenamento adicional
para entre duas e quatro semanas, com a diferença
dependendo de seus próprios processos internos.
Modelagem e premissas. Para a organização
composta, a Forrester estima que:
•

A organização conclui um processo de
planejamento e provisionamento em mais
de 6,5 meses por ano.

•

30 FTEs estão envolvidos nesse processo
em 15% do tempo.

•

A taxa por hora de um FTE totalmente ocupado
é US$ 60.

Resultados. Isso resulta em valor presente previsto
de três anos (descontado em 10%) variando de US$
41.290 (baixo) a US$ 56.363 (alto).
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Processo aprimorado de planejamento e provisionamento de armazenamento: tabela de cálculo
Ref.

Medida

Origem

Ano 1

Ano 2

Ano 3

C1

Processos anuais de planejamento
e provisionamento

Pesquisa

1

1

1

C2

Tempo gasto no planejamento
e provisionamento (meses)

Pesquisa

6,5

6,5

6,5

C3

FTEs envolvidos no processo de
planejamento e provisionamento

Pesquisa

30

30

30

C4

Tempo de FTE gasto em planejamento
e provisionamento (percentual)

Entrevistas

15%

15%

15%

C5

Taxa média de horas totalmente
ocupadas por FTE

Áudio

US$ 60

US$ 60

US$ 60

C6

Armazenamento movido para
o APEX Data Storage Services
(porcentagem)

A4

3,3%

8,3%

16,7%

63%

63%

63%

77%

77%

77%

86%

86%

86%

US$ 6.081

US$ 15.295

US$ 30.774

US$ 7.432

US$ 18.694

US$ 37.613

US$ 8.301

US$ 20.879

US$ 42.009

C7baixo
C7médio

Redução no tempo com
o armazenamento “as a service” da Dell

Entrevistas

C7alto
Ctbaixo
Ctmédio

Processo aprimorado de
planejamento e provisionamento
de armazenamento

C1*C2*2.000/12*
C3*C4*C5*C6*C7

Ctalto

Processo aprimorado de planejamento e provisionamento de armazenamento: tabela de resumo
Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Valor
presente

Processo aprimorado
de planejamento
e provisionamento de
armazenamento (baixo)

US$ 6.081

US$ 15.295

US$ 30.774

US$ 52.150

US$ 41.290

Processo aprimorado
de planejamento
e provisionamento de
armazenamento (médio)

US$ 7.432

US$ 18.694

US$ 37.613

US$ 63.739

US$ 50.465

Processo aprimorado
de planejamento
e provisionamento de
armazenamento (alto)

US$ 8.301

US$ 20.879

US$ 42.009

US$ 71.189

US$ 56.363

Benefícios previstos
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BENEFÍCIOS NÃO QUANTIFICADOS
Entre outros benefícios sentidos pelos clientes,
mas que não puderam ser quantificados estão:
•

Maior produtividade do funcionário
decorrente da implementação de
armazenamento acelerada. Os clientes notaram
que os funcionários às vezes eram impedidos de
concluir o trabalho enquanto esperavam pela
implementação da capacidade de
armazenamento adicional. Eles estimaram que
o APEX Data Storage Services recuperava
parte dessa produtividade perdida ao reduzir
o tempo de espera associado ao planejamento
e provisionamento de armazenamento.
O arquiteto de linha de produtos da empresa
de tecnologia afirmou: “A equipe de
armazenamento atua hoje como um gargalo
no sistema. No momento, gastamos mais para
que não seja tanto um problema, mas o tempo
de espera pelo armazenamento adicional pode
causar grandes atrasos na produtividade do
funcionário.”

•

Valor adicional ao mudar de CAPEX para
OPEX. Os clientes observaram que um benefício
adicional de investir no APEX Data Storage
Services seria reclassificar os custos de
armazenamento de despesas de capital no local
para despesas operacionais, ao mesmo tempo
em que mantém padrões de conformidade e
segurança da infraestrutura local. Embora eles
não consigam quantificar esse valor, os clientes
revelaram que equipes financeiras e executivos
buscavam esse valor como um dos
determinantes para o investimento no APEX
Data Storage Services.

“Em nosso ambiente anterior,
houve momentos em que novos
sistemas deveriam ser
implementados, mas como tivemos
de esperar pela implementação de
capacidade adicional, o projeto foi
atrasado e a produtividade do
funcionário acabou afetada.”
Arquiteto de armazenamento, setor
jurídico
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•

Custos de fim da vigência reduzidos. Os
clientes relataram, mas não conseguiram estimar
o potencial que o APEX Data Storage Services
tem para reduzir os custos de fim de vigência.
Antes, os clientes passavam por processos
regulares para remover e descartar infraestruturas
de armazenamento de fim de vigência. Depois de
implementar o APEX Data Storage Services, todo
o trabalho ou custo associado a isso (por
exemplo, de políticas para gerenciar a remoção
segura e sustentável desses equipamentos) será
transferido para a Dell Technologies.

•

Hardware atualizado regularmente. Os clientes
dizem que esperam ser capazes de aproveitar
o hardware mais atualizado com o APEX Data
Storage Services, mas não conseguiram estimar
o valor desse benefício. Em seus ambientes
anteriores, os profissionais de armazenamento
eram responsáveis pela manutenção da
infraestrutura local, mas outros trabalhos em geral
tinham prioridade sobre a atualização desses
sistemas. Como esse trabalho seria transferido
para a Dell Technologies, o cliente espera que
ele seja concluído em menos tempo do que hoje.

▪

Repatriação do armazenamento em nuvem
pública. Por fim, alguns clientes dizem que
podem repatriar o armazenamento em nuvem
para o APEX Data Storage Services. Se fizerem
a repatriação, esses clientes poderão reduzir seus
custos de armazenamento em nuvem pública
ao implementar o APEX Data Storage Services.

FLEXIBILIDADE
O valor da flexibilidade é exclusivo para cada cliente.
Há várias situações em que um cliente pode decidir
implementar o APEX Data Storage Services e,
posteriormente, perceber outras oportunidades
de uso e de negócios, como:
•

Competitividade aprimorada. Os provedores
de serviços entrevistados e outros clientes que
hospedam dados de clients como parte do
modelo de negócios disseram que utilizar
o APEX Data Storage Services poderia
aumentar sua competitividade. Ao terceirizar
o provisionamento e a manutenção do
armazenamento para a Dell Technologies, esses
clientes sentiram que poderiam reduzir o custo
de hospedagem, transferir essas economias
para os clientes e, posteriormente, se tornar
mais competitivos.

“Definitivamente, vemos um futuro
para a repatriação do armazenamento
que está hoje na nuvem pública
para o APEX Data Storage Services,
especialmente quando o portfólio de
produtos se expande para abordar
outros casos de uso. Vemos uma
sinergia aí.”
Arquiteto de linha de produtos,
setor de tecnologia
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“Agora, precisamos transferir os
custos da manutenção da
infraestrutura de armazenamento
para os nossos clientes com base
na quantidade de infraestrutura
necessária. Com o APEX Data
Storage Services, esses custos
seriam reduzidos para nós,
e poderíamos passar essa
economia para os nossos clientes.”
Arquiteto de soluções de nuvem sênior,
setor de telecomunicações
•

Menor risco de falta de provisionamento.
Os clientes também perceberam uma redução
no risco de falta de provisionamento com
o APEX Data Storage Services. Quando
os clientes passavam por falta de
provisionamento nos ambientes anteriores, os
projetos precisavam ser colocados em espera
enquanto a capacidade adicional era solicitada,
entregue e implementada. Os clientes estimaram
que o APEX Data Storage Services reduziria
esse risco e, ao mesmo tempo, permitiria que
eles fossem mais rápidos, lançando novas

“Passamos por uma falta de
provisionamento inesperada
devido a um incidente de
segurança. Consequentemente,
precisamos comprar mais
armazenamento e perdemos
tempo como resultado.”
Arquiteto de linha de produtos,
setor de tecnologia

iniciativas com menos atrasos.
A flexibilidade também seria quantificada quando
avaliada como parte de um projeto específico
(descrito mais detalhadamente no Apêndice A).
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Dados de custo quantificados conforme aplicados à organização composta

Custos totais
Cálculo
inicial

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

Valor
presente

US$ 0

US$ 169.512

US$ 548.687

US$ 1.121.422

US$ 1.839.622

US$ 1.450.104

Custo interno de
implementação
e gerenciamento contínuo

US$ 15.869

US$ 13.332

US$ 19.932

US$ 6.732

US$ 55.865

US$ 49.520

Custos totais
(ajustado aos riscos)

US$ 15.869

US$ 182.844

US$ 568.619

US$ 1.128.154

US$ 1.895.487

US$ 1.499.624

Ref.

Custo

Dtr

Tarifas do APEX Data
Storage Services

Etr

TARIFAS DO APEX DATA STORAGE SERVICES
Evidências e dados. A Dell estipula várias tarifas
para os serviços do APEX Data Storage Services
em bloco e arquivo, dependendo do nível de serviço.
Os clientes estabelecem uma capacidade básica,
definida como um valor de compromisso quando
eles solicitam o serviço inicialmente. Isso determina
a taxa. Se você alocar uma capacidade básica maior,
terá uma taxa mais baixa. Qualquer quantidade de
capacidade utilizada acima do compromisso de
capacidade básica é considerada uso sob demanda,
e será cobrada conforme a taxa estabelecida pela
capacidade básica. Os clientes são cobrados
mensalmente de acordo com a capacidade básica,
além de do uso sob demanda do mês. A Dell
Technologies oferece contratos anuais e de três
anos, e os contratos de três anos recebem um
desconto por unidade.
Modelagem e premissas. Para a organização
composta, a Forrester estima que:
•

•

A organização usa o APEX Data Storage
Services para um total de 200 TB no ano 1,
500 TB no ano 2 e 1 PB no ano 3.
No ano 1, a organização fecha um contrato
de três anos para uma capacidade básica de
175 TB no nível de desempenho de capacidade
otimizada de serviços em bloco e uso médio
de 200 TB.

•

No ano 2, ela aumenta seu nível de desempenho
de capacidade otimizada de serviços em bloco
para 200 TB e uso médio de 250 TB. Ela
também assina um contrato de três anos para
o nível 2 de desempenho balanceado de
serviços de arquivos com uma capacidade
básica de 200 TB e uso médio de 250 TB.

•

No ano 3, ela aumenta a capacidade básica
do seu nível de desempenho de capacidade
otimizada de serviços em bloco para 250 TB
e uso médio de 300 TB. Ela assina um contrato
de três anos para o nível 2 de desempenho
balanceado de serviços em bloco com uma
capacidade básica de 300 TB e uso médio de
400 TB. Ela aumenta sua capacidade básica no
nível de desempenho balanceado de serviços de
arquivos para 250 TB e uso médio de 300 TB.

•

Os preços utilizados são preços de tabela
de junho de 2021.

Riscos. A tarifa total do APEX Data Storage
Services pode variar de acordo com:
•

A opção por serviços de bloco, arquivos ou ambos,
a quantidade de capacidade básica ou compromisso
contratada, a utilização de capacidade sob demanda
além do compromisso básico e a escolha de um
contrato anual ou de três anos.

Resultados. Como a Forrester calculou os custos
para a organização composta diretamente com
a Dell Technologies, esse custo não foi ajustado
para o risco, produzindo um valor presente total de
três anos ajustado ao risco (descontado em 10%)
de US$ 1,5 milhão.
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Tarifas do APEX Data Storage Services
Ref.

Medida

Origem

D1

Total de TB no armazenamento “as a service”
da Dell

D2

Cálculo
inicial

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Áudio

200

500

1.000

Total de TB dos serviços de bloco

Áudio

200

250

700

D3

Capacidade básica no nível de desempenho
balanceado de serviços em bloco

Áudio

0

0

300

D4

Capacidade sob demanda necessária
para o nível de desempenho balanceado
de serviços em bloco

Áudio

0

0

100

D5

Capacidade básica no nível de desempenho
de capacidade otimizada de serviços em bloco

Áudio

175

200

250

D6

Capacidade sob demanda necessária para
o nível de desempenho de capacidade
otimizada de serviços em bloco

Áudio

25

50

50

D7

Subtotal: tarifas dos serviços de bloco do
armazenamento “as a service” da Dell

Dell
Technologies

US$ 169.512

US$ 211.498

US$ 720.842

D8

Total de TB dos serviços de arquivos

Áudio

0

250

300

D9

Capacidade básica no nível de desempenho
balanceado de serviços de arquivos

Áudio

0

200

250

D10

Capacidade sob demanda necessária para
o nível de desempenho de capacidade
otimizada de serviços de arquivos

Áudio

0

50

50

D11

Subtotal: tarifas dos serviços de arquivos
do armazenamento "as a service" da Dell

Dell
Technologies

US$ 0

US$ 337.189

US$ 400.580

Dt

Tarifas do APEX Data Storage Services

D7+D11

US$ 0

US$ 169.512

US$ 548.687

US$ 1.121.422

Ajuste ao risco

↑0%
US$ 0

US$ 169.512

US$ 548.687

US$ 1.121.422

Dtr

Tarifas do APEX Data Storage Services
(com ajuste ao risco)
Total de três anos: US$ 1.839.622

CUSTO INTERNO DE IMPLEMENTAÇÃO

Valor presente de três anos: US$ 1.450.104

•

Os custos totais de planejamento são relativos
a 7 FTEs trabalhando 27,6 horas cada para
planejar a migração dos primeiros 200 TB do
APEX Data Storage Services implementados
sem nenhum tempo de inatividade planejado.

•

A taxa por hora de um FTE totalmente ocupado
é US$ 60.

•

Para cada 100 TB de armazenamento,
a organização composta precisa de 20 horas
por pessoa para a implementação e a migração.

•

A organização paga os custos de implementação
um ano antes dos benefícios associados
ao investimento.

Evidências e dados. Os clientes disseram
que tiveram custos internos associados
à implementação do APEX Data Storage Services.
A Dell Technologies cuida de grande parte dos
esforços de implementação para a organização
composta, mas ela precisa de cinco FTEs para
trabalhar por um total de 20 horas para cada 100 TB,
ajudando na implementação e migração do
APEX Data Storage Services.
Modelagem e premissas. Para a organização
composta, a Forrester estima que:
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•

Cinco FTEs são treinados por duas horas cada
antes da implementação, e um FTE adicional
é treinado em cada um dos anos posteriores.

•

A organização exige 100 horas de gerenciamento
contínuo por pessoa para verificar o APEX Console
várias vezes por semana a fim de supervisionar
o funcionamento do APEX Data Storage Services.

Riscos. O custo interno total de implementação pode
variar de acordo com:
•

O número de serviços contratados.

•

A taxa de pagamento de FTEs participando
da implementação.

Resultados. Para considerar esses riscos,
a Forrester aumentou esse custo em 10%, gerando
um valor presente total de três anos, ajustado ao
risco, de US$ 49.520.

Custo da implementação
Cálculo
inicial

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Pesquisa

27,6

0,0

0,0

0,0

Total de FTEs envolvidos

Pesquisa

7

0

0

0

E3

Taxa total de horas totalmente ocupadas
do FTE para a implementação

Áudio

US$ 60

US$ 60

US$ 60

US$ 60

E4

Subtotal: custo de planejamento

E1 * E2 * E3

US$ 11.426

US$ 0

US$ 0

US$ 0

E5

Tempo total para implementar (horas)

Entrevistas

40

60

100

0

E6

Tempo total para treinamento (horas)

Entrevistas

2

2

2

2

E7

Total de FTEs que precisam de
treinamento

Entrevistas

5

1

1

1

E8

Subtotal: custo de implementação
e treinamento

(E5+E6*E7)*E3

US$ 3.000

US$ 6.120

US$ 12.120

US$ 120

E9

Total de horas dedicadas por pessoa
ao gerenciamento contínuo

Entrevistas

US$ 0

100

100

100

E10

Subtotal: custo do gerenciamento
contínuo

E10*E3

US$ 0

US$ 6.000

US$ 6.000

US$ 6.000

Et

Custos internos de implementação
e gerenciamento contínuo

E4+E8+E10

US$ 14.426

US$ 12.120

US$ 18.120

US$ 6.120

Ajuste ao risco

↑10%
US$ 15.869

US$ 13.332

US$ 19.932

US$ 6.732

Ref.

Medida

Origem

E1

Tempo total gasto no planejamento
(horas)

E2

Etr

Custo de implementação
(com ajuste ao risco)
Total de três anos: US$ 55.865

Valor presente de três anos: US$ 49.520
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Conclusão
A Forrester entrevistou cinco responsáveis pelas
decisões de TI em quatro organizações, além de
conduzir uma pesquisa com outros 121 responsáveis
pelas decisões de TI, para compreender o potencial
impacto do APEX Data Storage Services em seus
ambientes de armazenamento. Os clientes
enfrentavam desafios semelhantes em seus ambientes
de armazenamento no local atuais, entre eles:
•

Dificuldade de prever as necessidades
de armazenamento local.

•

Altos custos de gerenciamento de infraestrutura
de armazenamento.

Como resultado do investimento no APEX Data
Storage Services, os clientes tiveram
ou esperavam ter:
•

Custos reduzidos de infraestrutura de
armazenamento local, avaliados pela Forrester
como entre US$ 2,7 milhões e US$ 3,3 milhões.

•

Eficiência dos profissionais de armazenamento
aprimorada, calculada pela Forrester como entre
US$ 52.215 e US$ 104.431.

•

Processos de aquisição e provisionamento de
armazenamento melhores, avaliados pela
Forrester como entre US$ 41.290 e US$ 56.363.

•

Hardware atualizado regularmente.

•

Repatriação do armazenamento em nuvem
pública.

•

Competitividade aprimorada.

•

Menor risco de falta de provisionamento.

Em troca desses benefícios, a Forrester modelou
os custos de três anos, com ajuste de risco, de
US$ 1,45 milhão do APEX Data Storage Services
e pouco menos de US$ 50 mil em custos internos
relacionados ao planejamento, à implementação,
ao treinamento e ao gerenciamento contínuo.
Considerando esses benefícios e custos, a Forrester
projetou o seguinte valor líquido presente de três
anos para a organização composta ao habilitar
o APEX Data Storage Services:
•

Alto impacto previsto com US$ 1,9 milhão de
valor líquido presente e ROI previsto de 129%.

•

Impacto médio previsto com US$ 1,6 milhão de
valor líquido presente e ROI previsto de 107%.

•

Baixo impacto previsto com US$ 1,3 milhão de
valor líquido presente e ROI previsto de 87%.

Esses benefícios se relacionam diretamente
à quantidade de armazenamento movida do
ambiente tradicional para o APEX Data Storage
Services. Para o nosso modelo de organização
composta, 200 TB são movidos no período inicial,
com um total de 1 PB no APEX Data Storage
Services até o ano 3. Esses números representam
entre 3,3% e 16,7% do ambiente de armazenamento
total da organização composta.

Valor do benefício
líquido por TB

US$ 1.298
a US$ 1.929
Redução dos custos de
provisionamento excessivo

20% a 45%

Além disso, os clientes tiveram ou esperavam ter
os mesmos benefícios não quantificados:
•

Maior produtividade do funcionário decorrente da
implementação de armazenamento acelerada.

•

Custos de fim da vigência reduzidos.
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Resumo financeiro
MEDIÇÃO CONSOLIDADA E AJUSTADA AO RISCO EM TRÊS ANOS

Three-Year Projected Financial Analysis For The
Composite Organization

$2.5M
US$
2,5 milhões

Valor líquido presente de
impacto alto, US$ 1,9
milhão, ROI previsto
de 129%

US$
2 milhões
$2.0M

Valor líquido presente de
impacto médio, US$ 1,6
milhão, ROI previsto
de 107%

US$ 1,5 milhão

$1.5M

Valor líquido presente de
impacto baixo, US$ 1,3
milhão, ROI previsto
de 87%

US$
1 milhão
$1.0M

Esses valores de ROI
e valor líquido presente
previstos ajustados ao
risco são determinados
pela aplicação de fatores
de ajuste ao risco aos
resultados não ajustados
em cada seção de
benefícios e custos.

US$
500 mil
$500K

US$ 0 mil
$0K

Initial
Cálculo
inicial

Ano
Year1 1

Ano 2 2
Year

Os resultados financeiros calculados
nas seções Benefícios e Custos
podem ser usados para determinar
o ROI e o valor líquido presente
previstos do investimento da
organização composta. A Forrester
presume uma taxa de desconto anual
de 10% para essa análise.

Ano
33
Year

- -$500K
US$ 500 mil

Análise de fluxo de caixa (estimativas ajustadas ao risco)
Cálculo
inicial

Ano 1

Ano 2

(US$ 15.869)

(US$ 182.844)

(US$ 568.619)

Total de benefícios
(baixo)

US$ 0

US$ 337.071

US$ 972.658

US$ 2.245.975

US$ 3.555.704

US$ 2.797.712

Total de benefícios
(médio)

US$ 0

US$ 374.029

US$ 1.079.048

US$ 2.491.119

US$ 3.944.196

US$ 3.103.416

Total de benefícios
(alto)

US$ 0

US$ 413.211

US$ 1.192.050

US$ 2.751.930

US$ 4.357.192

US$ 3.428.378

Benefícios líquidos
(baixo)

(US$ 15.869)

US$ 154.227

US$ 404.040

US$ 1.117.820

US$ 1.660.217

US$ 1.298.088

Benefícios líquidos
(médio)

(US$ 15.869)

US$ 191.185

US$ 510.429

US$ 1.362.964

US$ 2.048.709

US$ 1.603.792

Benefícios líquidos
(alto)

(US$ 15.869)

US$ 230.367

US$ 623.431

US$ 1.623.776

US$ 2.461.705

US$ 1.928.754

Custos totais

Total

Valor
presente

(US$ 1.128.154) (US$ 1.895.487)

(US$ 1.499.624)

Ano 3

ROI previsto (baixo)

87%

ROI previsto (médio)

107%

ROI previsto (alto)

129%
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Apêndice A: New Technology:
Projected Total Economic Impact
A New Technology: Projected Total Economic Impact
(New Tech TEI) é uma metodologia desenvolvida
pela Forrester Research que aprimora os processos
de tomada de decisões sobre tecnologia das
empresas e ajuda os fornecedores a comunicar
a proposta de valor de seus produtos e serviços
aos clientes. A metodologia New Tech TEI ajuda as
empresas a demonstrar e justificar o valor tangível
previsto das iniciativas de TI para o gerenciamento
sênior e as principais partes interessadas da
empresa.

Os riscos medem a incerteza do benefício e das
estimativas de custo ao considerar: (1) a probabilidade
de que as estimativas atenderão às projeções originais
e (2) a probabilidade de que as estimativas serão
rastreadas ao longo do tempo. Os fatores de risco
do TEI baseiam-se em “distribuição triangular”.
VALOR PRESENTE
O valor presente ou atual (com desconto)
das estimativas de custos e benefícios
com uma taxa de juros determinada
(a taxa de desconto). O valor presente
dos custos e dos benefícios entra no valor
líquido presente total dos fluxos de caixa.

METODOLOGIA TOTAL ECONOMIC IMPACT
Os benefícios previstos representam o valor
previsto que será fornecido à empresa pelo produto.
A metodologia New Tech TEI atribui o mesmo peso
à medida de benefícios e custos previstos,
permitindo uma análise completa do efeito da
tecnologia sobre toda a organização.
Os custos previstos englobam todas as despesas
necessárias para oferecer o valor proposto do
produto. A categoria de custo previsto dentro da
New Tech TEI inclui os custos contínuos adicionais do
ambiente existente que estão associados à solução.

VALOR LÍQUIDO PRESENTE
O valor presente ou atual (com desconto)
de futuros fluxos de caixa líquidos com
uma taxa de juros determinada (a taxa
de desconto). Um valor líquido presente
positivo no projeto normalmente indica
que o investimento deve ser feito,
a menos que outros projetos tenham
valores líquidos presentes mais altos.

A flexibilidade representa o valor estratégico que
pode ser obtido com determinado investimento
adicional futuro além do investimento inicial que já
foi feito. A possibilidade de ganhar esse benefício
tem um valor presente que pode ser avaliado.

RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO
(ROI)

A coluna de investimento inicial contém os custos gerados

TAXA DE DESCONTO

no “momento 0” ou no começo do Ano 1. Esses custos não são
descontados. Todos os outros fluxos de caixa são descontados
usando a taxa de desconto no final do ano. Os cálculos de
valor presente são feitos para cada estimativa de custos
e benefícios totais. Os cálculos de valor líquido presente nas
tabelas de resumo são a soma do investimento inicial e dos
fluxos de caixa descontados em cada ano. As somas e os
cálculos de valor presente das tabelas de total de benefícios,

O retorno esperado de um projeto
em porcentagem. O ROI é calculado
pela divisão dos benefícios líquidos
(benefícios menos custos) pelos custos.

A taxa de juros usada na análise de
fluxo de caixa para considerar o valor
de hora do dinheiro. Normalmente, as
organizações usam taxas de desconto
de 8% a 16%.

custo total e fluxo de caixa podem não ser exatamente
somados, pois pode ocorrer algum arredondamento.
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Apêndice B: dados demográficos da entrevista e da pesquisa
Organizações entrevistadas
Setor

Região

Entrevistado(s)

Funcionários;
Receita;
Serviços de bloco
ou arquivos

Jurídico

EUA

Arquiteto de armazenamento

1.000 funcionários;
US$ 780 milhões;
serviços de arquivos

Área da saúde

EUA

Diretor de serviços de
computação de negócios

11.000 funcionários;
US$ 6 bilhões;
Serviços de bloco

Telecomunicações

Global

Arquiteto de soluções
de nuvem sênior
Arquiteto de armazenamento

147.000 funcionários;
US$ 51 bilhões;
Serviços de bloco

Tecnologia

Global

Arquiteto de linha de produtos

165.000 funcionários;
US$ 92 bilhões;
Serviços de arquivos

Dados demográficos da pesquisa

8%
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