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Sumário Executivo 

A Dell Technologies contratou a Forrester Consulting para realizar um 

estudo Total Economic Impact™ (TEI) e examinar o possível ROI 

(Return on Investment, retorno sobre o investimento) que as empresas 

podem ter com a implementação da APEX Hybrid Cloud. O objetivo deste 

estudo é apresentar aos leitores uma estrutura para avaliar o possível 

impacto financeiro da APEX Hybrid Cloud sobre suas organizações.  

A APEX Hybrid Cloud oferece uma plataforma de nuvem híbrida que ajuda 

os clientes a unificar o gerenciamento e a migrar cargas de trabalho entre 

suas nuvens públicas e privadas. Para entender melhor os benefícios, 

custos e riscos associados a esse investimento, a Forrester entrevistou 

oito clientes com experiência no uso da APEX Hybrid Cloud.  

Antes de usar a APEX Hybrid Cloud, as organizações entrevistadas 

gerenciavam uma nuvem privada local e tomaram a decisão estratégica 

de migrar parte de suas cargas de trabalho para a nuvem pública 

(e mantiveram o restante no local). No entanto, depois de avaliar suas 

opções (uma das quais era migrar as cargas de trabalho para um ambiente 

de nuvem pública), as organizações passaram a se preocupar com: uma 

possível perda de controle sobre o ambiente; um esforço significativo para 

reformular aplicativos e cargas de trabalho para executá-los em uma nuvem 

pública; além da sobrecarga de gerenciamento e dos silos adicionais que 

seriam necessários para gerenciar vários ambientes separados.  

As organizações entrevistadas decidiram implementar a APEX Hybrid 

Cloud. Isso resultou em benefícios incrementais significativos em relação 

à alternativa de ativar um ambiente de nuvem pública nativa gerenciado 

separadamente, conforme detalhado neste estudo de caso. Com a APEX 

Hybrid Cloud, as organizações reduziram e evitaram: custos de migração 

e reformulação, bem como esforços de gerenciamento de infraestrutura. 

Para refletir o impacto econômico total que a APEX Hybrid Cloud pode 

ter em uma organização, a Forrester desenvolveu uma organização 

composta com base nos dados coletados de entrevistas com os clientes. 

Essa organização composta representa as organizações entrevistadas 

pela Forrester e é usada para apresentar a análise financeira agregada 

neste estudo; nesta análise, a organização composta é modelada como 

uma organização global com US$ 200 milhões de receita anual. 

Salvo conforme indicado de outra forma, todos os valores são expressos 

em valor presente (PV) de três anos ajustado ao risco. 

Principais resultados financeiros 

Benefícios quantificados. Os benefícios abaixo refletem a análise 

financeira associada à organização composta. 

› Custos de migração e reformulação reduzidos e evitados em 90% 

por VM, totalizando US$ 326.455. As organizações entrevistadas 

observaram que, com a APEX Hybrid Cloud, há uma abstração 

consistente da infraestrutura do data center definido por software (SDDC) 

da VMware disponível na infraestrutura em nuvem pública e privada. 

Isso significa que elas podem mover as VMs facilmente do ambiente 

de nuvem privada ao ambiente de nuvem pública sem fazer alterações 

em suas cargas de trabalho existentes. Isso resulta em uma redução 

significativa dos possíveis esforços de migração e reformulação que, 

de outra forma, seriam necessários para mover cargas de trabalho da 

nuvem privada para um ambiente de nuvem pública nativa. 

Principais benefícios 

 
 
Custos de migração 
e reformulação evitados: 

90% por VM,  
totalizando US$ 326.455 
 
 
 

 
 
Esforços de gerenciamento 
de infraestrutura reduzidos 
e evitados: 

19%, totalizando  
US$ 230.345 
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› Esforços de gerenciamento de infraestrutura reduzidos e evitados 

em 19%, totalizando US$ 230.345. A camada consistente de 

gerenciamento oferecida pela APEX Hybrid Cloud permitiu que elas 

reduzissem os esforços de gerenciamento ao passar para a nuvem pública. 

Isso é possível porque os administradores de TI estão usando as já 

conhecidas ferramentas da VMware. As organizações entrevistadas 

também conseguiram evitar a ativação ou a implementação dos esforços 

e processos separados de gerenciamento da nuvem pública que seriam 

necessários caso tivessem optado por migrar as cargas de trabalho 

para uma infraestrutura em nuvem pública nativa. Além disso, elas não 

precisaram realizar esforços de gerenciamento para manter políticas 

e segurança consistentes entre os vários ambientes, o que evitou 

qualquer margem para problemas. 

Custos. Os custos abaixo refletem a análise financeira associada 

à organização composta. 

› Custos incrementais de assinatura de US$ 100.501. Embora haja 

custos de assinatura associados à APEX Hybrid Cloud, eles são 

parcialmente compensados pelos custos associados à nuvem pública 

que, de outra forma, precisariam ser pagos, independentemente da 

abordagem adotada. 

› Custos de implementação e treinamento de US$ 104.673. 

Os clientes mencionaram os custos de implementação e treinamento 

associados à migração para um ambiente de nuvem híbrida com 

a APEX Hybrid Cloud. 

As entrevistas da Forrester com oito clientes existentes e a análise 

financeira subsequente constataram que uma organização composta 

obteve benefícios incrementais de US$ 556.800 ao longo de três anos, 

em comparação com os custos incrementais de US$ 205.174, totalizando 

um valor presente líquido (VPL) incremental de US$ 351.626 e um ROI 

incremental de 171%.  

 

ROI incremental 
171% 

PV de 
benefícios 
$556.800 

NPV 
$351.626 

Payback 
Inferior 
a 6 meses 
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Modelo de framework e metodologia do TEI 

A partir das informações apresentadas nas entrevistas, a Forrester 

desenvolveu uma estrutura de Total Economic Impact™ (TEI) para as 

organizações que estão pensando em implementar a APEX Hybrid Cloud.  

O objetivo do framework é identificar os custos, os benefícios, 

a flexibilidade e os fatores de risco que afetam a decisão de investir. 

A Forrester adotou uma abordagem com várias etapas para avaliar 

o impacto que a APEX Hybrid Cloud pode ter sobre uma organização: 

DEVIDA DILIGÊNCIA 
Partes interessadas da Dell e analistas da Forrester entrevistados para 
coletar dados relativos à APEX Hybrid Cloud. 

ENTREVISTAS COM CLIENTES 
Entrevistamos oito organizações que usam a APEX Hybrid Cloud para 
obter dados sobre custos, benefícios e riscos. 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA  
Uma organização composta foi criada com base nas características das 
organizações entrevistadas. 

FRAMEWORK DE MODELO FINANCEIRO 
Um modelo financeiro representativo das entrevistas foi criado utilizando 
a metodologia TEI e ajustado ao risco com base nos problemas e nas 
preocupações das organizações entrevistadas. 

ESTUDO DE CASO 
Foram usados oito elementos fundamentais do TEI na modelagem do 
impacto da APEX Hybrid Cloud: benefícios, custos, flexibilidade e riscos. 
Devido à sofisticação cada vez maior das empresas em relação às 
análises de ROI sobre investimentos em TI, a metodologia TEI da 
Forrester tem a finalidade de oferecer um panorama completo do 
impacto econômico total das decisões de compra. Consulte o Apêndice 
A para obter mais informações sobre a metodologia TEI. 

 
 

A metodologia do TEI 

ajuda as empresas 

a demonstrar, justificar 

e compreender o valor 

tangível das iniciativas 

tecnológicas para 

o gerenciamento sênior 

e outras principais 

partes interessadas. 

DIVULGAÇÃO 

Os leitores devem estar cientes do seguinte: 

Este estudo foi encomendado pela Dell, pela VMware e pela Intel Corporation 

e foi realizado pela Forrester Consulting. Ele não deve ser usado como análise 

competitiva. 

A Forrester não faz suposições com relação ao possível ROI que outras 

organizações terão. A Forrester recomenda que os leitores façam suas 

próprias estimativas, com base na estrutura apresentada no estudo, para 

determinar a adequação de um investimento no APEX Cloud Services. 

As empresas patrocinadoras analisaram o estudo e deram feedback 

à Forrester, mas a Forrester mantém o controle editorial sobre ele e suas 

conclusões, e não aceita alterações que contradigam tais conclusões nem 

ocultem o significado do estudo. 

As empresas patrocinadoras forneceram os nomes dos clientes para as 

entrevistas, mas não participaram delas. 
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A jornada do cliente da APEX Hybrid Cloud 

ANTES E DEPOIS DO INVESTIMENTO NA APEX HYBRID CLOUD 

Organizações entrevistadas 

Para este estudo, a Forrester realizou oito entrevistas com clientes da APEX 

Hybrid Cloud. Os clientes entrevistados incluem: 

Principais desafios Antes da APEX Hybrid Cloud 

Antes do investimento na APEX Hybrid Cloud, os entrevistados descreveram os 

seguintes possíveis desafios que queriam resolver antes de mudar para um 

ambiente de nuvem pública: 

› Possível perda de controle sobre o ambiente com a mudança para a 

nuvem pública. As empresas manifestaram preocupação com uma possível 

perda de controle sobre seu ambiente em virtude da mudança para a nuvem 

pública, afirmando que grande parte do ajuste e da segurança do ambiente 

seria basicamente terceirizada. 

› Esforços significativos para reformular aplicativos e cargas de trabalho 

para executá-los em uma nuvem pública específica. Sem a APEX Hybrid 

Cloud, mover cargas de trabalho para um ambiente nativo da nuvem exigiria 

esforços significativos de reformulação para garantir que os aplicativos ainda 

funcionassem corretamente. 

› Sobrecarga de gerenciamento e silos adicionais no gerenciamento de 

vários ambientes separados. A APEX Hybrid Cloud permite que as 

empresas movam cargas de trabalho facilmente para um ambiente de nuvem 

pública e as gerenciem com um só conjunto de ferramentas. 

 

Um diretor sênior disse à Forrester: “Nós temos uma equipe muito pequena, 

portanto, poder usar as mesmas pessoas para gerenciar cargas de trabalho no 

local e na nuvem com as ferramentas da VMware que já conhecemos foi um dos 

fatores que mais nos motivou.” 

SETOR REGIÃO ENTREVISTADO RECEITA 

Serviços de engenharia Global Gerente de TI US$ 40 milhões 

Serviços financeiros América do Norte Gerente, engenharia de sistemas US$ 300 milhões 

Ensino superior América do Norte Diretor de plataformas em nuvem N/D 

Serviços de TI Global Diretor US$ 10 milhões 

Mídia América do Norte Arquiteto de nuvem e infraestrutura US$ 1 bilhão 

Segurança América do Norte 
Diretor sênior, engenharia de 
nuvem e data center 

US$ 4 bilhões 

Tecnologia América do Norte Diretor de TI US$ 250 milhões 

Tecnologia Global 
Vice-presidente, estratégia 
e produtos 

Mais de US$ 10 bilhões  
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Principais Resultados Com a APEX Hybrid Cloud 

As entrevistas revelaram que, em comparação com a busca de um ambiente de 

nuvem pública nativa, o investimento na APEX Hybrid Cloud resolveu os desafios 

que os entrevistados estavam tentando superar: 

› Custos de migração e reformulação evitados. As organizações evitaram 

a necessidade de reformular seus aplicativos para a nuvem, expandindo sua 

capacidade via VMware com os recursos de nuvem pública do VMC on AWS. 

Isso resulta em uma redução significativa dos esforços de migração e na 

eliminação dos esforços de reformulação que, de outra forma, seriam necessários 

para mover cargas de trabalho para fora da nuvem privada e para um ambiente 

de nuvem pública nativa. 

› Esforços de gerenciamento de infraestrutura reduzidos e evitados. 

Além de evitar a ativação de uma iniciativa separada de gerenciamento da 

nuvem pública, as empresas não precisaram realizar esforços associados 

à manutenção de políticas e segurança consistentes entre os vários 

ambientes, o que evitou qualquer margem para problemas. 

Organização composta 

A Forrester desenvolveu uma estrutura de TEI, uma empresa composta 

e uma análise do ROI associado para avaliar o Total Economic Impact do 

APEX Cloud Services. A organização composta representa as oito empresas 

de clientes da APEX Hybrid Cloud que foram entrevistados e é usada para 

apresentar a análise financeira agregada. A organização composta:  

› É uma organização global com US$ 200 milhões em receita anual. 

› Tem quatro funcionários de infraestrutura de TI que trabalham em 

período integral no gerenciamento da nuvem privada, da qual parte 

das cargas de trabalho será migrada para a nuvem pública. 

› Decidiu implementar a Dell Technologies Cloud em seu ambiente de 

nuvem, em vez de criar um ambiente separado de nuvem pública nativa. 

Análise do ROI incremental 

Neste estudo de caso, a Forrester avalia um ROI incremental. Ela supõe que 

a organização composta já tenha decidido expandir sua capacidade de nuvem 

privada adicionando recursos de nuvem pública e, agora, precisa escolher entre 

a APEX Hybrid Cloud ou buscar um ambiente de nuvem pública nativa. Este 

estudo de caso avalia os benefícios incrementais da APEX Hybrid Cloud como 

muito além dos proporcionados por um ambiente de nuvem pública nativa e os 

compara aos custos incrementais, a fim de determinar o retorno incremental 

sobre esse investimento. 

Premissas principais:  

• Organização global 

• Receita anual de US$ 

200 milhões 

• Uso da APEX Hybrid 

Cloud para gerenciar 

o ambiente de nuvem 

híbrida 
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A tabela acima mostra o total de todos 
os benefícios nas áreas listadas 
abaixo, bem como os PVs (Present 
Values, valores presentes) com um 
desconto de 10%. Ao longo de três 
anos, a organização composta espera 
que o total dos benefícios ajustado ao 
risco seja um VP de US$ 556.800. 

O risco de impacto refere-se ao risco 
de as necessidades de negócios ou 
de tecnologia da organização não 
serem atendidas pelo investimento, 
o que resulta em uma redução do 
total dos benefícios gerais. Quanto 
maior for a incerteza, maior será 
o espectro de possíveis resultados 
para as estimativas de benefícios. 

Análise de benefícios 

DADOS DE BENEFÍCIOS QUANTIFICADOS CONFORME APLICADOS À EMPRESA COMPOSTA 

 

Benefício 1: custos de migração e reestruturação 

evitados 

A solução APEX Hybrid Cloud apresenta uma infraestrutura consistente,  
o que significa que ela aproveita a mesma abstração do SDDC (com base no 
VMware Cloud Foundation) nos data centers de nuvem pública e privada. 
Devido à plataforma consistente de gerenciamento, ou seja, a capacidade de 
controlar a infraestrutura local e baseada em nuvem pública usando uma 
ferramenta, as organizações entrevistadas observaram que, com a APEX 
Hybrid Cloud, a mesma máquina virtual (VM) poderá ser executada, sem 
alterações, em um data center de nuvem pública. Como não é necessário 
modificar o aplicativo, elas podem mover as VMs facilmente de ambientes 
de nuvem privada para ambientes de nuvem pública. Isso resulta em uma 
redução significativa dos esforços de migração e na eliminação dos esforços 
de reformulação que, de outra forma, seriam necessários para mover cargas de 
trabalho para fora da nuvem privada e para um ambiente de nuvem pública nativa. 

Com base nas entrevistas com os clientes, a Forrester modelou o impacto financeiro 
da organização composta com as seguintes estimativas: 

› 300 (trezentas) VMs são migradas da nuvem privada local para o VMC on AWS. 

› Evitou 20 horas de esforços para migrar cada VM com a APEX Hybrid Cloud 
(observe que um aplicativo pode ter sua hospedagem dividida em várias VMs). 

› Salário anual médio de US$ 130.000 para funcionários de TI de período integral. 

Esse benefício pode variar devido às incertezas relacionadas a: 

› Número de VMs migradas. 

› Esforços evitados para migrar cada VM. 

› Salário médio. 

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou esse benefício em 5% 
a menos, definindo um benefício ajustado ao risco de US$ 359.100,  
com um VP de US$ 326.455.  

 

Total dos benefícios 

REF. BENEFÍCIOS ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 
VALOR 
PRESENTE 

Atr 
Custos de migração e reformulação 
evitados 

$359.100  US$ 0  US$ 0  $359.100  $326.455  

Btr 
Esforços de gerenciamento de 
infraestrutura reduzidos e evitados 

$92.625  $92.625  $92.625  $277.875  $230.345  

  
Total dos benefícios (ajustado ao 
risco) 

$451.725  $92.625  $92.625  $636.975  $556.800  
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Benefício 2: esforço de gerenciamento de infraestrutura 
reduzido e evitado  

As organizações entrevistadas descreveram os seguintes benefícios relacionados 
aos esforços reduzidos e evitados de gerenciamento de infraestrutura: 

› A APEX Hybrid Cloud oferece uma abordagem consistente de gerenciamento, 
usando um conjunto comum de ferramentas (com base no VMware Cloud 
Foundation) para gerenciar as opções de implementação de nuvem privada e de 
nuvem pública do VMC on AWS. Isso significa que as organizações podem evitar 
ter que aprender um conjunto de novas ferramentas e gerenciar cargas de 
trabalho implementadas em um data center de nuvem pública. Essa abordagem 
consistente de gerenciamento permitiu que as organizações reduzissem os 
esforços de gerenciamento para a combinação resultante de recursos de nuvem 
pública e privada. Já que apenas um conjunto de ferramentas é utilizado, não 
é necessário ter conhecimentos sobre como executar tarefas de gerenciamento 
em várias ferramentas. As empresas observaram que, com a APEX Hybrid Cloud, 
a mesma equipe de operações pode ser usada para gerenciar tanto a capacidade 
de nuvem privada quanto a capacidade de nuvem pública do VMC on AWS. 

› Por isso, elas também conseguiram evitar a ativação de um ambiente de nuvem 
pública gerenciado separadamente que, de outra forma, seria necessário para 
migrar as cargas de trabalho para uma nuvem pública. Isso também poupa as 
empresas de realizar quaisquer esforços associados à manutenção de políticas, 
segurança, conformidade, confiabilidade, suporte e serviços consistentes em 
vários ambientes, além de evitar qualquer margem para problemas.  

Embora esses sejam dois benefícios distintos, para os fins desta análise, eles 
serão agregados na eliminação da necessidade de contratar um funcionário de 
período integral que, originalmente, seria admitido para gerenciar um ambiente 
separado de nuvem pública. Com base nas entrevistas com os clientes, 
a Forrester modelou o impacto financeiro da organização composta com as 
seguintes estimativas:  

› Evitou contratar um funcionário de período integral que passaria 75% do tempo 

gerenciando um ambiente separado de nuvem pública nativa e garantindo 

políticas consistentes entre ambientes. 

 

Benefício 1: custos de migração e reformulação evitados – Tabela de cálculo 

REF. MÉTRICA CÁLCULO ANO 1 ANO 2 ANO 3 

A1 Número de VMs migradas 
Organização 
composta 

300     

A2 Horas de migração evitadas por VM 
Organização 
composta 

20     

A3 Subtotal: horas de trabalho evitadas A1*A2 6.000     

A4 Salário anual 
Organização 
composta 

$130.000      

A5 Salário por hora 
A4/2,080 
(arredondado) 

$63      

At Custos de migração e reformulação evitados A3*A5 $378.000  US$ 0  US$ 0  

  Ajuste ao risco ↓ 5%       

Atr 
Custos de migração e reformulação 
evitados (ajustados ao risco) 

  $359.100  US$ 0  US$ 0  
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› Salário anual médio de US$ 130.000 para funcionários de TI de período integral. 

Esse benefício pode variar devido às incertezas relacionadas a:  

› Esforços evitados de gerenciamento da nuvem pública nativa. 

› Salário médio.  

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou esse benefício em 5% 

a menos, definindo um benefício anual de US$ 92.625 com um VP total, 

de três anos e ajustado ao risco de US$ 230.345.  

 

Benefícios não quantificados, incluindo segurança 

e eficiência operacional 

Embora as organizações entrevistadas tenham observado benefícios 

incrementais sólidos e quantificáveis após a implementação da APEX Hybrid 

Cloud, ela também oferece benefícios qualitativos significativos. Com os dados 

e as métricas adequados, esses benefícios podem ser quantificados em uma 

análise financeira.  

› Custos evitados de interrupções e violações de segurança. Como a APEX 

Hybrid Cloud permite um só conjunto de ferramentas de gerenciamento para seu 

ambiente híbrido de nuvem pública e privada, a probabilidade de disparidade de 

políticas que resultem em uma disrupção do serviço ou uma violação de 

segurança é significativamente reduzida, em comparação com os esforços 

associados à tentativa de alinhar políticas em ambientes separados. 

› Mais oportunidades de receita e eficiência operacional. A APEX Hybrid 

Cloud permite que as empresas movam cargas de trabalho perfeitamente 

entre os ambientes de nuvem privada e de nuvem pública do VMC on AWS, 

o que proporciona mais flexibilidade e escalabilidade para se ajustar aos 

aumentos da demanda. Por sua vez, isso pode permitir que as empresas 

gerem mais oportunidades de receita, em comparação com um ambiente 

somente de nuvem privada que requer mais tempo de espera para aumentar 

a capacidade. 

Benefício 2: esforço de gerenciamento de infraestrutura reduzido e evitado – Tabela de cálculo 

REF. MÉTRICA CÁLCULO ANO 1 ANO 2 ANO 3 

B1 
Contratações evitadas de funcionários de 
período integral 

Organização 
composta 

1.0 1.0 1.0 

B2 
Tempo gasto gerenciando o ambiente de 
nuvem pública 

Organização 
composta 

75% 75% 75% 

B3 Salário anual A4 $130.000  $130.000  $130.000  

Bt 
Esforços de gerenciamento de 
infraestrutura reduzidos e evitados 

B1 * B2 * B3 US$ 97.500  US$ 97.500  US$ 97.500  

  Ajuste ao risco ↓ 5%       

Btr 
Esforços de gerenciamento de 
infraestrutura reduzidos e evitados 
(ajustados ao risco) 

  $92.625  $92.625  $92.625  

 

Benefícios não 
quantificados: 

• Interrupções 

e violações evitadas 

•Aumento de receita 
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A tabela acima mostra o total de 
todos os custos nas áreas listadas 
abaixo, bem como os PVs (Present 
Values, valores presentes) com um 
desconto de 10%. Ao longo de três 
anos, a organização composta 
espera que o total dos custos 
ajustado ao risco seja um VP de 
US$ 205.174. 

Análise de custos 

DADOS DE CUSTO QUANTIFICADOS CONFORME APLICADOS À EMPRESA COMPOSTA 

 

Custo 1: custos incrementais de assinatura 

Embora haja custos de assinatura associados à APEX Hybrid Cloud, eles são 

parcialmente compensados pelos custos associados à nuvem pública que, de 

outra forma, precisariam ser pagos, independentemente da abordagem adotada. 

Os custos de assinatura da APEX Hybrid Cloud e da VMware incluem custos 

de suporte e licença empresarial associados aos recursos de compactação 

e rede/segurança. Para avaliar uma comparação semelhante de nuvem pública, 

os custos de suporte e licença empresarial são adicionados ao custo de um host 

equivalente de nuvem pública dedicada. 

Os preços podem variar significativamente dependendo dos requisitos 

e ambientes existentes de cada empresa; como um lembrete, incentivamos 

os leitores a avaliar os custos (e benefícios) de sua própria empresa. 

A Forrester ajusta esse custo em 10% a mais para contabilizar os riscos, 

definindo um custo anual incremental de assinatura de US$ 40.413, com 

um VP total, de três anos e ajustado ao risco de US$ 100.501. 

 
  

Custos totais 

REF. CUSTO INICIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 
VALOR 
PRESENTE 

Ctr 
Custos incrementais de 
assinatura 

US$ 0  $40.413  $40.413  $40.413  $121.239  $100.501  

Dtr 
Custos de implementação 
e treinamento 

$93.142  $4.637  $4.637  $4.637  $107.053  $104.673  

  
Total dos custos 
(ajustado ao risco)- 

$93.142  $45.050  $45.050  $45.050  $228.291  $205.174  

 

Custo 1: custos incrementais de assinatura – Tabela de cálculo 

REF. MÉTRICA CÁLCULO INICIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 

C1 
Custos de assinatura da VMware 
na AWS 

Organização 
composta 

  $328.099  $328.099  $328.099  

C2 Custos de nuvem pública nativa 
Organização 
composta 

  $291.360  $291.360  $291.360  

Ct Custos incrementais de assinatura C1-C2   $36.739  $36.739  $36.739  

  Ajuste ao risco ↑10%        

Ctr 
Custos incrementais de 
assinatura (ajustados ao risco) 

    $40.413  $40.413  $40.413  
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Custo 2: custos de implementação e treinamento  

Os clientes mencionaram os custos de implementação e treinamento associados 

à migração para um ambiente de nuvem híbrida com a APEX Hybrid Cloud. 

Com base nas entrevistas com os clientes, a Forrester modelou o impacto 

financeiro da organização composta com as seguintes estimativas:  

› Período de implementação de um mês, exigindo um funcionário de período 

integral para mão de obra interna e US$ 50.000 em serviços profissionais. 

› Treinamento inicial de 80 horas para que quatro funcionários de TI de período 

integral gerenciem o ambiente de nuvem híbrida, com 16 horas de treinamento 

de reciclagem por ano. 

› Salário anual médio de US$ 130.000 para funcionários de TI de período integral. 

Esse custo pode variar devido às incertezas relacionadas a:  

› Esforços de implementação e custos de serviços profissionais. 

› Treinamento obrigatório.  

Para compensar esses riscos, a Forrester ajustou esse custo em 15% a mais, 

definindo um custo inicial de US$ 93.142, um custo anual de US$ 4.637 e um 

VP total, de três anos e ajustado ao risco de US$ 104.673.  

 

Custo 2: custos de implementação e treinamento – Tabela de cálculo 

REF. MÉTRICA CÁLCULO INICIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 

D1 
Serviços profissionais de 
implementação 

Organização 
composta 

US$ 50.000  0 0  0  

D2 
Número de meses para 
implementação 

Organização 
composta 

1 0 0 0  

D3 
Funcionários internos de período 
integral para implementação 

Organização 
composta 

1 0 0 0  

D4 
Funcionários de período integral 
que precisam de treinamento 

Organização 
composta 

4 4 4 4 

D5 
Horas de treinamento por 
funcionário de período integral 

Organização 
composta 

80 16 16 16 

D6 Salário anual A4 $130.000  $130.000  $130.000  $130.000  

D7 Salário por hora A5 $63  $63  $63  $63  

Dt 
Custos de implementação 
e treinamento 

D1 + (D2/12)* 
(D3*D6) + 
(D4*D5*D7) 

$80.993  $4.032  $4.032  $4.032  

  Ajuste ao risco ↑15%        

Dtr 
Custos de implementação e 
treinamento (ajustados ao risco) 

  $93.142  $4.637  $4.637  $4.637  
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Os resultados financeiros calculados 
nas seções de custos e benefícios 
podem ser usados para determinar 
o ROI, o VLP e o período de payback 
do investimento da organização 
composta. A Forrester presume uma 
taxa de desconto anual de 10% para 
essa análise.  

Resumo financeiro  

MEDIÇÃO CONSOLIDADA E AJUSTADA AO RISCO EM TRÊS ANOS 

Fluxograma de caixa (ajustado ao risco) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Esses valores de ROI, 

NPV e período de 

payback ajustados ao 

risco são determinados 

aplicando-se fatores de 

ajuste de risco aos 

resultados não ajustados 

em cada seção de 

benefício e custo. 

Tabela de fluxo de caixa (ajustada ao risco)  

  INICIAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 TOTAL 
VALOR 
PRESENTE  

Custos totais 
(US$ 
93.142) 

(US$ 45.050) (US$ 45.050) 
(US$ 
45.050) 

(US$ 
228.291) 

(US$ 
205.174)  

Total dos benefícios US$ 0  $451.725  $92.625  $92.625  $636.975  $556.800  
 

Benefícios líquidos 
(US$ 
93.142) 

$406.675  $47.575  $47.575  $408.684  $351.626  
 

ROI           171% 
 

Período de payback           
Inferior a 6 
meses  
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APEX Cloud Services: visão geral 

As informações abaixo são apresentadas pela Dell. A Forrester não validou nenhuma afirmação e não endossa 

a Dell ou suas ofertas.  

 

Esta pesquisa foi encomendada pela Dell Technologies, pela VMware e pela Intel Corporation, todas profundamente 
focadas em ajudar organizações a alcançarem suas metas de nuvem com o APEX Cloud Services. Todas as 
decisões sobre tecnologia devem ser tomadas levando em consideração as pessoas, os processos e o atual estado 
contabilizado. A Dell Technologies está focada em ir até as organizações e fornecer as soluções tecnológicas e de 
serviços necessárias para ajudá-las a elaborar uma estratégia de TI de várias nuvens que se baseie nas ferramentas 
e nos conjuntos de habilidades existentes para revelar resultados melhores.  

O APEX Cloud Services fornece recursos de computação e armazenamento que permitem operações 
e infraestrutura seguras e consistentes para cargas de trabalho em nuvem privada e pública. Reduza os 
custos de operação simplificando e automatizando sua infraestrutura de TI e, ao mesmo tempo, habilite seus 
desenvolvedores para impulsionar a inovação com uma plataforma única que converge Kubernetes, contêineres 
e máquinas virtuais. Com uma forma simples de solicitar e gerenciar recursos de nuvem, você pode reduzir as 
barreiras à adoção da nuvem e permitir que as necessidades de negócios e aplicativos determinem onde as 
cargas de trabalho residem. Com a Dell Technologies como seu provedor de tecnologia essencial, você pode 
aproveitar um portfólio eficiente de soluções combinadas com serviços profissionais especializados para dar 
suporte a todos os seus ambientes de nuvem. 

Para saber mais sobre a Apex Hybrid Cloud, comece aqui. 

 

 

 

http://www.delltechnologies.com/en-us/cloud/index.htm
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Apêndice A: Total Economic Impact 

O Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela 

Forrester Research que aprimora os processos de tomada de decisões 

sobre tecnologia de uma empresa e ajuda os fornecedores a comunicar 

a proposta de valor de seus produtos e serviços aos clientes. 

A metodologia TEI ajuda as empresas a compreender, demonstrar 

e justificar o valor tangível das iniciativas de TI para o Gerenciamento 

sênior e as principais partes interessadas nos negócios.  

 

Metodologia Total Economic Impact 
 

Os benefícios representam o valor agregado aos negócios 

pelo produto. A metodologia TEI atribui o mesmo peso à 

medida de benefícios e de custos, permitindo uma análise 

completa do efeito da tecnologia sobre toda a organização.  

 

 

Os custos consideram todas as despesas necessárias para 

oferecer o valor proposto (ou os benefícios) do produto. 

A categoria de custo do TEI captura os custos incrementais 

no ambiente existente em relação aos custos contínuos 

associados à solução.  

 

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.  

 

Os riscos medem a incerteza do benefício e das 

estimativas de custo ao considerar: 1) a probabilidade 

de que as estimativas atendam às projeções originais e  

2) a probabilidade de que as estimativas sejam rastreadas 

ao longo do tempo. Os fatores de risco do TEI baseiam-se 

em "distribuição triangular". 

 
 

A coluna de investimento inicial contém os custos gerados 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, custo total e fluxo de caixa podem não ser exatamente somados, 

pois pode ocorrer algum arredondamento.  

 
 
 

 
Valor presente (PV) 
 

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.  

 
(NPV) 
(Net present value, 
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.  
 

 
Retorno sobre  
o investimento (ROI) 

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

 
Taxa  
de desconto 

 
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 entre 8% e 16%.  
 

 
Período  
de payback 

 
O ponto de equilíbrio de um 
investimento. O ponto no tempo em 
que os benefícios líquidos (benefícios 
menos os custos) se igualam ao 
custo ou investimento inicial. 
 
 

 


