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Resumo executivo 
A Microsoft contratou a Forrester Consulting para conduzir um 
estudo Total Economic Impact™ (TEI) e examinar o retorno sobre 
o investimento (ROI) em potencial que as organizações poderão 
atingir com a implantação do Office 365. A finalidade deste 
estudo é fornecer aos leitores de pequenas e médias empresas 
(com 1 a 250 usuários) uma estrutura para avaliar o impacto 
financeiro em potencial do Office 365 em suas organizações. 

Para compreender melhor os benefícios, os custos e os riscos 
associados a uma implementação do Office 365, a Forrester 
entrevistou quatro clientes com vários anos de experiência no uso 
do Office 365 e conduziu uma pesquisa online com 204 
organizações que também utilizam a solução. O Office 365 
é a versão SaaS (software como serviço) dos produtos 
empresariais da Microsoft, incluindo Office Professional Plus, 
Exchange, Skype for Business, SharePoint, Yammer e OneDrive. 

Antes do Office 365, os clientes tinham uma combinação de 
ferramentas locais de email e produtividade e soluções pontuais 
baseadas na Web para colaboração e compartilhamento de 
arquivos. No entanto, com o rápido crescimento de seus 
negócios, eles tinham atingido o limite do suporte e da 
manutenção dessas ferramentas, deixando os clientes frustrados 
com as conexões lentas e a capacidade limitada de trabalhar de forma produtiva em trânsito. Os fundadores das empresas, 
muitas vezes com a dupla função de suporte de TI, perdiam um tempo valioso na solução de problemas técnicos. Esses 
limites levaram a muitas dores de crescimento, incluindo funcionários que utilizavam logons comuns para compartilhamento 
de arquivos e mensagens instantâneas e a ausência de uma identidade uniforme e “legítima” para os clientes com 
ferramentas consistentes. Com o Office 365, os clientes conseguiram dimensionar seus negócios com facilidade, 
aumentando a produtividade e a colaboração para sua força de trabalho móvel e ainda evitando os custos de infraestrutura 
e o tempo de inatividade. Um VP de uma empresa de paisagismo comentou: “O moral estava baixo, porque nossa 
tecnologia anterior estava nas últimas. Os funcionários estavam extremamente frustrados porque não podiam fazer seu 
trabalho. Eu estava a ponto de perder a equipe por causa disso, já que os clientes estavam bastante irritados com eles. 
A tecnologia era o problema, e isso impactava os negócios.” 

O OFFICE 365 REDUZ O CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE E AINDA AUMENTA A PRODUTIVIDADE DOS 
TRABALHADORES MÓVEIS E DE TI 

Nossas entrevistas realizadas com quatro clientes, as respostas das pesquisas realizadas com 204 pequenas e médias 
empresas (SMBs) que implantaram o Office 365 e a subsequente análise financeira revelaram que uma organização 
composta com 90 funcionários e 35 licenças de usuário obteve o ROI ajustado ao risco e os benefícios mostrados na Figura 
1.1 Consulte o Apêndice A para obter uma descrição da organização composta. 

O Microsoft Office 365 representou um alívio 
imediato para as dores do crescimento 
tecnológico das pequenas e médias 
empresas, além de ter aumentado 
a produtividade e a satisfação de suas forças 
de trabalho móveis e reduzido os custos com 
tecnologia.   
 
Os principais benefícios do Office 365 
incluem: 

• Aumento da produtividade dos 
trabalhadores móveis, totalizando 
US$ 76.000 em três anos. 

• Mais de US$ 40.000 em gastos 
evitados com software e atualizações 
de hardware. 

• Redução de 19% nos custos com 
serviços e software de terceiros. 
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FIGURA 1 
Resumo financeiro mostrando os resultados ajustados ao risco de três anos 

 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

ROI de
154%

Retorno em
5,1 meses

VPL de
US$ 103.651

Resumo dos benefícios
Por meio de entrevistas, pesquisas e agregação de dados, a Forrester concluiu que
o Office 365 tem o seguinte impacto financeiro sobre uma organização com 1 a 250 usuários:

O mais importante é que o estudo TEI analisou os benefícios e os custos
relacionados em cinco áreas:

Tecnologia

Mobilidade

Controle e
conformidade

Business
intelligence

Rede social
empresarial

Valor presente líquido
ANÁLISE DE TRÊS ANOS

Benefícios:
US$ 170.816

Custos:
US$ 67.164

Redução no tempo para a tomada de decisões desde
a implementação do Office 365

Redução média em tarifas de webconferência
e longa distância com o Office 365

US$ 89.789

Em eficiência dos funcionários com
o acesso em qualquer local

Em redução de custos de conformidadeUS$ 4.929

US$ 76.098

Em redução de custos de hardware,
software e mão de obra de TI

17%

US$ 9 mil
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FIGURA 2 
Pilares de benefícios do Microsoft Office 365 

 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

› Benefícios quantificados. A organização composta obteve os seguintes benefícios ajustados ao risco que representam 
aqueles obtidos pelas empresas entrevistadas: 

• Tecnologia: 

o Melhoria da continuidade de negócios, evitando US$ 15.000 anuais em horas faturáveis perdidas. 
A organização composta trabalha em projetos que têm escopo definido e são faturados a uma taxa horária. 
A organização é composta, em parte, por profissionais de consultoria que trabalham no lado do cliente e têm 
horas faturáveis que são perdidas quando a empresa para. Com o Office 365, a organização pode reconhecer 
o que teria sido uma receita perdida porque os negócios não são interrompidos pelos problemas usuais de rede 
e infraestrutura de back-end. O fundador de uma empresa de serviços de consultoria comentou: “No tempo em 
que usávamos uma solução baseada em servidor, se ele caía, nós todos caíamos. No entanto, hoje, se nós 
cairmos, isso não terá nada a ver com o Office 365 ou com nosso hardware. O único tempo de inatividade 
ocorre quando a Internet cai, e então nós podemos compartilhar a Internet de nossos telefones.” 

Tecnologia

Mobilidade

Controle
e conformidade

Business
intelligence

Comunicação
em tempo real

Pilares de benefícios
Inclui economias de hardware e software e também a redução dos
esforços de TI. Cobre também o aumento do tempo de atividade,
recursos de recuperação de desastre e segurança de TI.

Considera como o fornecimento de acesso a informações
e aplicativos a qualquer momento e em qualquer aos trabalhadores
aumenta sua eficiência e resulta na redução do tempo para
lançamento no mercado.

Analisa a redução dos custos e esforços de conformidade com
o uso de padrões e práticas recomendadas do setor.

Examina oportunidades de tomar decisões melhores com
o acesso mais oportuno aos dados em vários repositórios.
A redução dos tempos para a tomada de decisões pode levar
ao aumento da produtividade dos trabalhadores.

Avalia como o Skype for Business e outros recursos internos do
Office 365 melhoraram a colaboração, agilizaram os processos de
negócios e aumentaram a produtividade.
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o Gastos de US$ 18.000 evitados em atualizações de hardware, incluindo um servidor e laptops. Os 
clientes informaram que o Microsoft 365 os ajudou a instituir uma política de BYOD (Traga seu próprio 
dispositivo), o que lhes permitiu atualizar menos laptops anualmente. Isso se deveu, em parte, ao fato de 
alguns clientes utilizarem seu próprio hardware e de o Office 365 funcionar com laptops mais antigos, porque 
as ferramentas de produtividade estão na nuvem e não precisam ser compatíveis com o computador em que 
são executadas. Além do mais, os clientes conseguiram evitar a atualização de seus servidores porque 
mudaram para uma solução apenas em nuvem. Um diretor de TI de uma SMB do setor de energia comentou: 
“As pessoas trazem seus próprios dispositivos — a preferência dos usuários dita o que eles desejam, e eles 
têm diferenças bastante grandes. Temos uma mistura de Macs e PCs, e nem todos os PCs são da mesma 
marca. E ainda há os usuários de dispositivos Apple, iPhone e Android. Tudo isso está bem para mim, porque 
a Microsoft tem uma ótima reputação por garantir que tudo funcione bem.” 

o Eliminação de US$ 8.100 em gastos anuais com serviços e software de terceiros. A maioria das pequenas 
e médias empresas cresce com uma colcha de retalhos de software de terceiros — tanto local quanto baseado 
na Web — e uma combinação de contratos de licença de vários provedores de soluções. Com o Office 365, 
elas conseguiram combinar todas as suas licenças em uma e ainda acessar mais funcionalidades do que antes, 
tudo isso reduzindo os custos. O fundador de uma empresa de consultoria comentou: “Tínhamos uma conta 
corporativa de compartilhamento de arquivos que usávamos para copiar documentos para retirada por outras 
pessoas. Alguns indivíduos também tinham contas de compartilhamento de arquivos para consumidores finais. 
Agora, com o SharePoint e o OneDrive, não precisamos de nenhuma dessas ferramentas.” 

o Redução de 19% dos esforços de suporte de TI. Geralmente, as responsabilidades de suporte de TI nas 
SMBs acabam sendo de um dos fundadores, que tem conhecimentos técnicos, ou de apenas uma pessoa de 
TI. Em ambos os casos, as tarefas do cargo abrangem muitas áreas da empresa e não incluem simplesmente 
o suporte e a manutenção do pacote de aplicativos de produtividade. Como o Office 365 é um produto de 
nuvem, e a maioria das SMBs opta por empregar um parceiro para supervisionar sua implementação e seu 
gerenciamento contínuo, elas podem reduzir seus esforços de suporte de TI. 

• Mobilidade: 

o Aumento da produtividade dos trabalhadores móveis, economizando 45 horas por trabalhador. 
O trabalhador móvel médio economizou cerca de 15 minutos por dia no acesso, no compartilhamento e na 
sincronização de arquivos em trânsito. Isso teve um impacto principalmente sobre os profissionais de vendas 
e consultoria que precisavam elaborar propostas para seus clientes. O proprietário de uma SMB de consultoria 
comentou: “O ganho de produtividade é o principal fator, para mim, do Office 365. Ele permitiu que todos 
fossem mais produtivos e, quando há um elemento de tempo de inatividade no hardware, é apenas uma 
questão de mudar para outro local, seja para a mesa do lado, outro escritório ou o Starbucks.” 

o Uma nova definição de “mesa de trabalho”, significando qualquer lugar do mundo que tenha um café 
com Internet ou um serviço de telefonia celular. Diversos clientes comentaram sobre a capacidade de se 
manter produtivos em trânsito, seja em um local remoto, no cliente ou em qualquer ponto entre os dois. Como 
eles podem acessar o Office 365 em até seis dispositivos, podem manter sua produtividade 
independentemente de sua localização física. Além do mais, o “indicador de presença” os acompanha para 
onde quer que seja, mantendo-os conectados e acessíveis pelos colegas e clientes enquanto viajam. Um 
diretor de TI comentou: "Gostamos do fato de o Skype for Business conectar seu sistema de mensagens 
unificados diretamente ao Outlook e oferecer o indicador de presença. Então, agora mesmo, enquanto estou 
falando com você, meu indicador de presença diz que estou ocupado para as outras pessoas. Ou, se alguém 
quiser me enviar uma mensagem instantânea ou um email, ou simplesmente passar por aqui, saberá que estou 
em uma reunião agora. Isso acontece sempre que estou ao telefone — ele atualiza automaticamente meu 
status de presença." 
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• Controle e conformidade: 

o Redução de US$ 4.929 nos custos de segurança, riscos e conformidade em três anos. Os clientes de 
SMBs normalmente começam sem uma necessidade ou preocupação muito significativa relacionada 
à proteção de seus dados ou à conformidade com determinadas políticas. No entanto, à medida que eles 
crescem, esses furos na segurança podem rapidamente começar a minar o sucesso de seu desenvolvimento. 
Eles valorizam a segurança e a confiabilidade da marca Microsoft e evitam gastar alguns milhares de dólares 
por ano com custos de conformidade e violação de dados. Um parceiro da Microsoft comentou: “As SMBs 
procuram por armazenamento de dados e documentos para acelerar os negócios [e] para se tornarem mais 
produtivas e eficientes. Elas não querem isso em um servidor local. Elas querem tudo com backups e cópias 
fora do local, mantidos pela Microsoft. Elas querem um novo design de rede e desejam adotar a nuvem para 
a continuidade dos negócios e a colaboração no trabalho.” 

• Business intelligence: 

o Redução de 17% do tempo gasto com a tomada de decisões. Devida principalmente ao uso do SharePoint 
pelos clientes para armazenar, gerenciar e atualizar documentos organizacionais críticos em um local central, 
confiável e com as permissões apropriadas. Isso incluiu a documentação de RH, relatórios de análise de 
lucros/perdas, planilhas de gerenciamento de inventário e materiais oficiais de vendas e contratos. Um 
fundador de uma SMB de varejo comentou, sobre o uso do SharePoint para o gerenciamento de inventário: 
“Nós usamos o SharePoint para armazenar, rastrear e gerenciar nossas planilhas de inventário do Excel 
semanalmente. Quando os gestores vêm aos domingos, a primeira coisa que eles fazem é entrar no 
SharePoint.” Um participante da pesquisa e cliente do Office 365 comentou: “Somos capazes de criar cotações 
e preços para nossos clientes muito mais rapidamente do que antes. Além disso, caso as variáveis mudem, 
nós podemos fornecer ao cliente uma estimativa mais precisa.” 

• Comunicação em tempo real: 

o Colaboração aprimorada com o particionamento das informações confidenciais. Os clientes 
mencionaram a plataforma de comunicação integrada do Office 365 — com voz, mensagens instantâneas 
e vídeo integrados — como um acessório essencial de sua colaboração e cultura. Um cliente disse: “As 
reuniões virtuais e o compartilhamento transparente ajudam as pessoas a se manterem atualizadas, 
independentemente de terem participado ou não de uma reunião”. Outro comentou: “Dados, reuniões, email 
e bate-papo estão todos em um só local, o que literalmente une mais os grupos”. Além disso, o SharePoint 
permite o compartilhamento de arquivos, o controle de versão e as atualizações automáticas, porém com um 
controle de acesso que permite que os proprietários de pequenas empresas particionem as informações com 
eficiência. Isso é especialmente útil ao se trabalhar diretamente com clientes e consultores externos, algo 
comum para muitas SMBs. Um diretor de TI comentou: “Temos parceiros de consultoria que vendem para nós. 
Não queremos, necessariamente, que eles vejam tudo. Então, criamos um silo com as informações deles, 
e isso pode ser feito com a infraestrutura do SharePoint.” 

› Custos. A organização composta obteve os seguintes custos ajustados ao risco: 

• Taxas de licenciamento de software de US$ 12,50 para licenças Business Premium. Essas são as taxas 
mensais recorrentes pagas à Microsoft ou a um parceiro pelo acesso ao Office 365.  

• Custos contínuos de gerenciamento de nuvem de aproximadamente US$ 10.000 ao ano. Essas são as taxas 
anuais recorrentes pagas a um parceiro da Microsoft pelo suporte contínuo ao ambiente de nuvem Microsoft 365. 

• Trabalho interno de implementação de aproximadamente US$ 17.000 adiantados. Esse valor inclui os custos 
internos para configurar licenças, treinar funcionários e planejar a implantação do ambiente do SharePoint com 
o parceiro da Microsoft. 
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• Custos de instalação inicial de aproximadamente US$ 9.000. Esses custos incluem a taxa única de consultoria 
paga ao parceiro da Microsoft para configurar o SharePoint, a migração de dados de email e arquivos e um servidor 
local para a sincronização de logons com a nuvem. 

Descobertas 
O leitor deve estar ciente do seguinte: 

› O estudo foi encomendado pela Microsoft e entregue pela Forrester Consulting. Ele não se destina ao uso como uma 
análise competitiva. 

› A Forrester não faz suposições quanto ao retorno sobre o  investimento em potencial que as outras organizações poderão 
receber. A Forrester recomenda aos leitores usar suas próprias estimativas dentro da estrutura fornecida no relatório para 
determinar se é apropriado o investimento no Microsoft Office 365. 

› A Microsoft revisou e forneceu feedback para a Forrester, mas a Forrester mantém o controle editorial sobre o estudo e 
suas descobertas e não aceita mudanças no estudo que contrariem as descobertas da Forrester ou que obscureçam o 
significado do estudo.  

› A Microsoft forneceu os nomes dos clientes para as entrevistas, mas não participou delas. 
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Estrutura e metodologia TEI 

INTRODUÇÃO 

Com as informações fornecidas nas entrevistas, a Forrester criou uma estrutura Total Economic Impact (TEI) para as 
organizações que estão considerando implementar o Microsoft Office 365. O objetivo da estrutura é identificar o custo, 
o benefício, a flexibilidade e os fatores de risco que afetam a decisão do investimento a fim de ajudar as organizações 
a compreender como tirar proveito de benefícios específicos, reduzir os custos e melhorar os objetivos globais dos negócios 
de obter, atender e reter clientes. 

ABORDAGEM E METODOLOGIA 

A Forrester fez uma abordagem em várias etapas para avaliar o impacto que o Microsoft Office 365 pode ter sobre uma 
organização (consulte a Figura 2). Especificamente, nós: 

› Entrevistamos o pessoal de marketing, vendas, parcerias e consultoria da Microsoft, além de analistas da Forrester, para 
coletar os dados relativos ao Office 365 e ao mercado do Office 365. 

› Entrevistamos quatro organizações que estão usando o Microsoft Office 365 atualmente para obter dados a respeito dos 
custos, benefícios e riscos. 

› Pesquisamos 204 organizações online que atualmente usam o Microsoft Office 365 e possuem de 1 a 250 licenças para 
obter dados a respeito dos custos, benefícios e riscos. 

› Elaboramos uma organização composta com base nas características das organizações entrevistadas (consulte 
o Apêndice A). Desenvolvemos um modelo financeiro representativo das entrevistas utilizando a metodologia TEI. 
O modelo financeiro é preenchido com os dados de custos e benefícios obtidos das entrevistas conforme aplicados 
à organização composta. 

› Ajustamos ao risco o modelo financeiro com base nos problemas e nas preocupações que as organizações entrevistadas 
destacaram nas entrevistas. O ajuste ao risco é uma parte fundamental da metodologia TEI. Embora as organizações 
entrevistadas tenham fornecido estimativas de custo e benefício, algumas categorias incluíram uma ampla variedade de 
respostas ou tiveram uma série de forças externas que podem ter afetado os resultados. Por isso, alguns totais de custos 
e benefícios foram ajustados ao risco e são detalhados em cada seção relevante. 

A Forrester empregou quatro elementos fundamentais da TEI na modelagem do serviço do Microsoft Office 365: benefícios, 
custos, flexibilidade e riscos. 

Devido à sofisticação cada vez maior que as empresas têm com relação às análises de retorno sobre o investimento 
relacionadas aos investimentos em TI, a metodologia TEI da Forrester fornece um cenário completo do impacto econômico 
total de decisões de compra. Consulte o Apêndice B para obter informações adicionais sobre a metodologia TEI. 

FIGURA 3 
Abordagem TEI 

 
Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Análise 

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA 

Para este estudo, a Forrester pesquisou 204 clientes da Microsoft e conduziu um total de quatro entrevistas com 
representantes das seguintes empresas que são clientes da Microsoft baseadas nos EUA: 

› Uma empresa de alimentos e bebidas do setor de varejo sediada no sul da Califórnia e com três lojas. A empresa tem 90 
funcionários e 12 licenças do Office 365. Essas licenças são utilizadas principalmente pelos funcionários de administração 
e pelos gerentes das lojas. Antes do O365, a organização tinha problemas com controle de versão apropriado para 
documentos importantes, com o fornecimento do nível certo de acesso a informações confidenciais da empresa e em 
encontrar uma interface de ferramenta de produtividade que fosse familiar e agradável para funcionários e parceiros.  

› Uma empresa do setor de energia sediada em Illinois com 20 funcionários e 15 licenças do Office 365 para seus 
trabalhadores do conhecimento e consultores. Ela tem ainda 
cinco consultores externos com uma licença limitada que lhes 
fornece um endereço de email corporativo. Esta organização 
procurava por uma solução exclusivamente de nuvem, que não 
ocupasse nenhum espaço e que fosse capaz de reduzir o tempo 
e o dinheiro gastos em infraestrutura para telefonia 
e ferramentas de produtividade. 

› Uma empresa de serviços de paisagismo com dois escritórios 
e 100 funcionários com sede em Oregon. A empresa tem 31 
licenças do Office 365; 80% delas são utilizadas pelos gerentes 
e 20% têm acesso limitado para funcionários da produção, que 
só precisam de endereços de email corporativos. Esta 
organização queria elevar a produtividade e o moral dos 
funcionários com a substituição de uma solução local 
ultrapassada por uma opção baseada em nuvem. 

› A maior consultoria marítima e de corretagem de navios 
independente da Ásia, com 35 licenças do Office 365 para todos 
os funcionários da organização. Esta organização buscava 
a confiabilidade, a proteção e a segurança da recuperação de 
desastre que um pacote hospedado pela Microsoft poderia 
oferecer. Ela também valorizava a capacidade de trabalhar 
simultaneamente em documentos, porque seus funcionários são 
todos profissionais de vendas e consultoria, muitos deles 
trabalhando em clientes ao redor do mundo. 

Com base nas entrevistas, a Forrester criou uma estrutura TEI, 
uma empresa composta e uma análise do retorno sobre 
o investimento associada que ilustra as áreas afetadas 
financeiramente. A organização composta que a Forrester 
sintetizou a partir desses resultados representa uma organização 
com as seguintes características: 

› É uma pequena empresa de serviços privada e com dois 
escritórios. 

“Tínhamos uma colcha de 
retalhos de programas e 
software antes do Office 365. 
O moral estava baixo, porque 
nossa tecnologia anterior 
estava nas últimas. Os 
funcionários estavam 
extremamente frustrados 
porque não podiam fazer seu 
trabalho. Eu estava a ponto de 
perder a equipe por causa 
disso, já que os clientes 
estavam bastante irritados 
com eles. A tecnologia era 
o problema, e isso impactava 
os negócios.” 
~ VP, empresa de serviços de paisagismo 
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› A empresa conta com cerca de 80 funcionários, 35 dos quais 
representando os trabalhadores de administração e a equipe de 
gerência, que têm licenças do Office 365. Cinco dessas licenças 
são licenças mais baratas, de acesso limitado, que fornecem um 
endereço de email corporativo para parceiros e consultores. 

› Os funcionários da organização viajam frequentemente 
a trabalho, tanto entre os escritórios (a aproximadamente duas 
horas de distância) quanto para os locais dos clientes 
espalhados pelo mundo. 

› A empresa tem recursos limitados dedicados à TI. Muitas vezes, 
o proprietário precisou intervir para fornecer suporte a 
funcionários a fim de solucionar problemas. 

Depois de muito trabalho para dar suporte às necessidades de um 
escritório em crescimento com sua combinação de servidores 
locais, email, servidores de arquivos e ferramentas de terceiros 
para colaboração e compartilhamento de arquivos em nuvem, 
a organização composta decidiu fazer a consolidação em um único 
fornecedor confiável: a Microsoft. Eles escolheram um parceiro da 
Microsoft para ajudar na implantação do Office 365: 

› A primeira fase da implementação foi a de trabalho com um 
parceiro da Microsoft para dimensionar e analisar as 
necessidades de projeto da organização. Por exemplo, eles 
discutiram o volume de dados e arquivos que precisava ser 
transferido, o uso do SharePoint para o gerenciamento de 
documentos e as permissões para os usuários do Office 365. 

› A fase seguinte se concentrou na compra e instalação de 
licenças para seus 36 usuários. 

› A terceira fase incluiu a migração de dados dos sistemas 
existentes de email e armazenamento de arquivos para o OneDrive, o SharePoint e o Exchange Online. 

› A quarta fase foi a de “ativação”, com o treinamento e o suporte técnico associados. A organização composta decidiu 
executar os dois sistemas em paralelo por uma semana antes de confiar totalmente no Office 365. 

› Finalmente, o proprietário da empresa passou cerca de três meses adicionais trabalhando com o parceiro para definir os 
requisitos e o desenho do SharePoint para utilização máxima. Uma vez que esses esforços dependiam do redesenho do 
processo, era importante que o proprietário da empresa empregasse tempo e recursos para fazer isso de forma a ter 
o máximo de impacto. 

DESTAQUES DA ENTREVISTA 

A decisão de implementar o Office 365 foi o ponto culminante daquilo que a maioria das SMBs vivencia em algum 
momento: dores de crescimento. 

“Estamos construindo 
a empresa de acordo com uma 
estratégia baseada em nuvem 
e que não ocupa nenhum 
espaço. Tudo está na nuvem. 
Não temos servidores de email 
ou de domínio nem qualquer 
infraestrutura de TI além do 
equipamento de rede para 
executar as redes locais e  
o Wi-Fi e de uma conexão de 
alta velocidade com a Internet. 
Em cima dessa estratégia 
central, nós escolhemos 
o Office 365.” 
~ Diretor de TI, empresa do setor de energia 
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Situação 
A organização composta começou como uma empresa privada pequena, com dois cofundadores. Nos primeiros anos de 
existência da empresa, eles não precisaram se preocupar em investir em uma solução de produtividade robusta. Uma 
versão antiga do Microsoft Office e um telefone celular eram tudo de que eles precisavam para trabalhar. Felizmente, 
a empresa cresceu, assim como seu volume de clientes e projetos e sua base de funcionários. Como um dos cofundadores 
costumava lidar com redes e suporte técnico na faculdade, ele decidiu configurar um servidor para que os funcionários 
acessassem arquivos e emails. Durante o primeiro ano, mais ou menos, isso foi o suficiente. Mas o servidor começou a ficar 
lento, e os funcionários não conseguiam acessar documentos rapidamente quando estavam fora do escritório. Eles também 
não conseguiam compartilhar documentos facilmente nem fazer edições e atualizações sem antes acessar a VPN (o que 
eles detestavam); havia minutos de espera para acessar os arquivos, baixá-los e fazer seu upload, mais tarde, com as 
alterações (quando eles se lembravam de fazer isso). A colaboração com outros colegas da equipe era difícil, com 
tentativas de organizar chamadas em conferência ou se reunir com alguém algumas vezes por semana. Com dois locais 
situados a cerca de uma hora de distância, essas viagens para as reuniões estavam esgotando o tempo e os orçamentos 
limitados dos gerentes. 

› Os fundadores da empresa decidiram adotar uma abordagem com prioridade para a nuvem para reduzir seus custos 
operacionais e a necessidade de oferecer suporte a uma infraestrutura desatualizada, combinar várias soluções pontuais 
em um único fornecedor e se preocupar apenas com a velocidade de sua conexão com a Internet como a questão mais 
crítica de TI. Mesmo assim, eles sabiam que os funcionários podiam utilizar redes Wi-Fi, o compartilhamento da Internet 
do celular e outras opções de mobilidade no caso de uma interrupção da Internet.  

› Eles queriam “legitimar” a empresa usando ferramentas de produtividade robustas com a interface e a marca que eles 
conheciam e nas quais confiavam. Além disso, eles sabiam que seus parceiros e clientes estariam familiarizados com 
essas ferramentas e poderiam facilmente compreender sua interface; isso não era verdade quando eles estavam usando 
ferramentas para consumidores finais. Em vez de precisar investir tempo e dinheiro mantendo todos os funcionários 
atualizados com o software mais recente, eles queriam que as atualizações fossem enviadas a eles por push, através da 
nuvem. 

› Os fundadores perceberam que seus funcionários — muitos especialistas em vendas, consultoria e implementação — 
precisavam de uma solução de produtividade móvel que pudesse viajar com eles, ajudando-os a manter o foco 
e a produtividade enquanto viajam pelo mundo. Especialmente desejável na solução Office 365 era sua integração de 
ferramentas de comunicação — email, mensagens instantâneas, voz e vídeo — com a “presença” do usuário ou seu 
status de ocupado, ausente ou disponível. A conexão perfeita entre estas áreas foi um grande motivador para a escolha 
do Microsoft 365. 

› A flexibilidade de um contrato de licença baseado em nuvem também foi uma opção atraente para o proprietário da 
pequena empresa, que prefere evitar grandes custos de capital, como a compra de licenças em massa, e pagar custos 
mensais de assinaturas para os usuários. Dessa forma, a organização pode adicionar e remover usuários mensalmente. 
A capacidade de estender o valor dessas licenças para mais de um computador também foi vista como um benefício 
enorme. O Office 365 permite que os usuários adicionem o software a até seis dispositivos e ativem/desativem esses 
dispositivos quando desejarem. 

› Como a organização estava crescendo a um ritmo constante em seus dois escritórios, o processo de negócios de 
contratação e integração de novos funcionários se tornou mais crítico e passou a exigir mais recursos, o que poderia ser 
atenuado imensamente pelo Office 365. Com o Skype for Business, o fundador podia entrevistar candidatos por vídeo em 
vez de pagar a viagem para eles. Uma vez contratados, os novos funcionários podiam ter acesso imediato a todos os 
arquivos, emails e históricos de documentos que seriam relevantes para eles.  
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› Quando a empresa era só uma startup, os fundadores e seus funcionários podiam colaborar sentando-se juntos 
e discutindo as principais decisões de negócios. Com uma força de trabalho crescente dividida entre dois escritórios, eles 
precisavam de uma forma de manter esse espírito colaborativo sem gastar muito tempo em trânsito. As ferramentas de 
colaboração aprimoradas — como Skype for Business, 
SharePoint e OneDrive — eram vistas como formas de 
aproximar os funcionários, apesar de sua distância cada vez 
maior.  

Solução 
A organização composta escolheu o Office 365 porque ele podia 
aliviar imediatamente suas dores de crescimento, permitindo 
expandir a empresa e fornecer aos funcionários ferramentas de 
produtividade de alta qualidade sem a necessidade de adicionar 
infraestrutura, recursos de TI ou licenças de diferentes 
fornecedores, tudo por um custo total de propriedade menor. 

Resultados 
A entrevista revelou que: 

› A produtividade dos funcionários — especialmente da 
força de trabalho móvel — melhorou dramaticamente. 
O benefício mais significativo experimentado pelos 
funcionários da organização foi a capacidade de acelerar 
a conclusão de suas tarefas diárias, como o acesso e o upload 
de documentos. Em particular, isso acelerou o ciclo de vendas 
e a conclusão dos projetos de consultoria. Além disso, o tempo 
de inatividade que a organização experimentava no passado 
— cerca de 2 horas por trimestre — já não roubava as horas 
faturáveis. No passado, os funcionários não podiam trabalhar 
quando o sistema caía. Agora, eles podem mudar de mesa, 
compartilhar a Internet de seus smartphones ou ir até um café 
com Wi-Fi nas proximidades, sempre mantendo a produtividade. 

› A organização composta observou uma redução de custos imediata e a diminuição dos custos de hardware 
e suporte de tecnologia. O cofundador da organização passava muitas horas — às vezes 10 por semana — 
gerenciando problemas técnicos, de treinamento e de integração. Esse era um tempo estratégico valioso, que podia ser 
mais bem concentrado na expansão da empresa e com os clientes e a equipe de gerência. Com a implementação do 
Office 365, o cofundador conseguiu evitar a atualização de um servidor local, consolidar todas as licenças de ferramentas 
de produtividade em uma e gastar menos tempo geral com questões de tecnologia. O fundador de uma empresa de 
alimentos e bebidas comentou: “O valor agregado ao Office 365 era tão alto que ele me atraiu imediatamente. Ele tem 
tantas vantagens mais do que seus concorrentes que essa nem foi uma comparação direta. Eu cheguei ao meu limite, 
e precisava seguir outro caminho.” 

“A mobilidade foi uma de 
nossas metas principais 
quando começamos a usar 
o Office 365. A capacidade de 
acessar diferentes programas 
em nossos computadores no 
trabalho, nossos telefones, 
nossos iPads e nossos 
computadores em casa 
é realmente perfeita quando 
estamos tentando fazer nosso 
trabalho.” 
~ Cofundador, prestadora de serviços de 
paisagismo 
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› O Office 365 é uma solução abrangente e familiar que permite o acesso a tudo com um logon único. 
A familiaridade e a onipresença do Microsoft Office tornaram a transição para o Office 365 uma escolha simples (e óbvia) 
para a organização. Embora eles tivessem experiência com ferramentas de colaboração e compartilhamento de arquivos 
para consumidores finais, eles precisavam de vários logons e tinham diferentes interfaces de usuário. Além disso, 
o cofundador descobriu que documentos confidenciais estavam sendo acessados ou alterados acidentalmente devido 
à falta de um fluxo de trabalho e de permissões nessas ferramentas para consumidores finais. O fundador de uma SMB 
de alimentos e bebidas comentou: “Nós experimentamos ferramentas de outros fornecedores. Os fluxos de trabalho delas 
eram muito limitados, e ainda teríamos mais um sistema de arquivos que exigia exportação. Eles não forneciam, 
realmente, a funcionalidade ou a familiaridade que as pessoas procuravam. As pessoas estão familiarizadas com o Word 
e o Excel.” 

› A organização conseguiu acesso contínuo aos aprimoramentos e às atualizações mais recentes. O alívio imediato 
da mudança para a nuvem foi o resultado da troca pelo Office 365 para as ferramentas existentes, como o pacote Office. 
No entanto, o cofundador ficou satisfeito com a oportunidade de obter atualizações contínuas para o software, já que 
a solução é entregue como SaaS. Além disso, as ferramentas de colaboração e produtividade adicionais fornecidas com 
a licença — Yammer, Delve e Sway — oferecem funcionalidades que o fundador acha que serão úteis no futuro, 
conforme a organização crescer. Um dos fundadores de uma SMB comentou: “Temos algumas pessoas usando o Delve, 
e vejo que ele será benéfico em toda a empresa. Acho ótimo que a Microsoft esteja evoluindo constantemente 
o Office 365.” 

› A colaboração e o moral dos funcionários melhoraram dramaticamente. Os funcionários da organização composta 
tinham atingido níveis de frustração que ameaçavam sua produtividade e sua lealdade com a empresa. Os funcionários 
mais jovens tinham adotado várias ferramentas para consumidores finais e aplicativos diferentes que também estavam 
prejudicando a produtividade. Além de se comunicarem com os colegas, eles usavam ferramentas sociais para trocar 
mensagens instantâneas e fazer networking, e a empresa não tinha como controlar isso. Após a implementação do 
Office 365, os funcionários mais jovens ficaram satisfeitos com os elementos sociais das ferramentas, os funcionários 
móveis adoraram os recursos de colaboração e compartilhamento de arquivos e os fundadores obtiveram o benefício de 
uma força de trabalho revigorada por ferramentas de produtividade com as quais eles estavam familiarizados, mas que 
iam muito além do esperado. Um dos fundadores de uma empresa de serviços de paisagismo comentou: “O Office 365 
ajuda com o moral de nossa equipe. A capacidade de nos vermos e nos ouvirmos com o Skype for Business é muito 
valiosa porque eleva nosso moral.” Outro destacou a legitimidade que o Office 365 lhes traz: “Ele legitima sua empresa. 
Agora, temos uma posição mais importante no mercado. Os empregadores sentem orgulho por estarem envolvidos em 
algo um pouco maior do que antes.”  
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BENEFÍCIOS 

A organização composta observou vários benefícios quantificados neste estudo de caso que se alinham aos pilares de 
benefícios da Microsoft: 

› Tecnologia. 

› Mobilidade. 

› Controle e conformidade. 

› Business intelligence. 

› Rede social empresarial. 

Para cada um desses pilares, as empresas entrevistadas e os participantes da pesquisa online relataram vários benefícios. 
Em cada área, a Forrester quantificou os benefícios que tiveram o maior impacto para as SMBs e os incluiu no componente 
de análise de ROI deste estudo. Os benefícios que não puderam ser quantificados ou eram muito pequenos em escala para 
as SMBs foram excluídos da análise de ROI, mas foram discutidos em cada área, tendo sido apresentados os resultados 
relevantes da pesquisa online.  
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Tecnologia 

O pilar de tecnologia inclui muitos benefícios relacionados à infraestrutura e às operações de TI. Além disso, ele destaca 
como a melhoria da confiabilidade na tecnologia inerente à solução baseada em nuvem do Microsoft Office 365 impede as 
interrupções de negócios que prejudicam as atividades geradoras de receitas que são vitais para as pequenas empresas. 
A Figura 4 mostra as áreas nas quais os participantes da pesquisa online esperavam atingir benefícios no pilar de 
tecnologia. 

FIGURA 4 
Benefícios de tecnologia 

 
Base: 204 organizações na América do Norte e no Reino Unido que atualmente usam produtos do Office 365 
Fonte: Forrester Research 

“Quais das seguintes áreas de benefícios a sua organização aproveitou/você espera que sua
organização aproveite com o investimento no Microsoft Office 365?” (Selecione todas as aplicáveis)
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Redução de custos da compra de dispositivos devido ao plano de BYOD com
 o Microsoft Office 365

Redução dos custos de telecom com o aumento do uso do Skype ou do Lync

Redução de taxas resultante do descomissionamento de hardware legado com
 o Microsoft Office 365

Redução dos custos de treinamento com o Microsoft Office 365

Economias resultantes da substituição ou eliminação de software e serviços de
 terceiros com o Microsoft Office 365

Melhoria da recuperação de desastre e da confiabilidade com
 o Microsoft Office 365

Aumento da segurança da TI e dos dados devido ao Microsoft Office 365

Redução dos custos de licenciamento da Microsoft com o Microsoft Office 365

Ao investir em uma opção de nuvem, evitamos os custos da necessidade de
 qualquer outra solução local

Redução dos custos de suporte de TI devido à eliminação de hardware ou software
 (ou seja, a TI não dá mais suporte a hardware ou software legado) com

 o Microsoft Office 365



 

 

   17 

Melhoria da continuidade de negócios 
A organização composta indicou que um dos principais benefícios da implementação do Office 365 foi 
a confiabilidade e continuidade de negócios para os trabalhadores essenciais, especialmente os profissionais de 
vendas e consultoria, que geram receitas. Antes do Office 365, a organização composta tinha um servidor local 
lento que era jocosamente chamado de “o aquecedor do canto”. Um dos banheiros da organização servia de 
sala de servidores. Quando a empresa tinha problemas de rede, Internet ou software, os negócios eram 
completamente interrompidos. Um dos proprietários da empresa mencionou a nova geração de trabalhadores 
móveis como sendo completamente paralisada pela perda de acesso a seus emails e arquivos. Enquanto, no 
passado, os trabalhadores teriam pegado o telefone ou um papel e uma caneta para continuar trabalhando, os 
jovens profissionais de hoje são mais propensos a se voltarem para seus smartphones para procurar por 
entretenimento enquanto esperam pela resolução de um problema de rede. Ele afirmou: “Nós cobramos como 
os advogados: por hora. Então, se eu tenho 20 funcionários e eles ficam inativos por duas horas, você pode 
imaginar o impacto disso.” Em comparação, a solução da Microsoft tem benefícios significativos para manter 
a empresa funcionando. Um diretor de TI comentou: “O Office 365 é extremamente redundante. Eu não preciso 
ter uma maneira de mover tudo para um local de recuperação de desastre. Nosso local de recuperação de 
desastre pode ser o café mais próximo.” 

As mais ou menos duas horas por mês durante as quais a organização experimentava uma interrupção de rede 
custavam a ela cerca de US$ 16.000 por ano em oportunidades de receita perdidas com os profissionais de 
vendas e consultoria. Além disso, a organização dependia fortemente de entregas e emails passados como um 
meio de criar novos, e a falta de confiabilidade em termos de velocidade de acesso a esses arquivos e emails 
antigos prejudicava sua produtividade. Como resultado, a organização composta não conseguia suportar uma 
interrupção de rede sem perder receita direta e, nas pequenas empresas, cada hora e cada dólar contam, uma 
vez que elas têm um suporte financeiro mais fraco do que as empresas maiores. Em uma média de duas horas 
de tempo de inatividade de rede por trimestre e 20 trabalhadores faturáveis e geradores de receitas que ganham 
US$ 200 por hora para a empresa, o benefício total resultante da melhoria da continuidade de negócios ao 
longo dos três anos foi de US$ 39.790, ou cerca de US$ 1.989 por usuário. 

As organizações entrevistadas foram variadas em termos de sensibilidade às interrupções de rede e Internet, do 
nível de preparação para backup e recuperação de dados e da taxa de geração de receita ou horas faturáveis 
para seus funcionários. Para compensar, esse benefício foi ajustado ao risco e reduzido em 5%. O benefício 
total ajustado ao risco resultante da melhoria da continuidade de negócios ao longo de três anos foi um valor 
presente de US$ 37.800, ou cerca de US$ 1.890 por usuário. Consulte a seção sobre riscos para obter mais 
detalhes. 
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TABELA 1 
Melhoria da continuidade de negócios 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

A1 Horas de inatividade por trimestre — 
antes do Office 265 B1*4    2 2 2 

A2 Custo faturável por hora 
  

US$ 200  US$ 200  US$ 200  

A3 Número de funcionários faturáveis     20 20 20 

A4 Percentual de benefício percebido 
  

50% 50% 50% 

At Melhoria da continuidade de 
negócios A1*A2*A3*A4 US$ 0  US$ 16.000  US$ 16.000  US$ 16.000  

 
Ajuste ao risco  5%  

   

Atr Melhoria da continuidade de 
negócios (ajustada ao risco)   US$ 0  US$ 15.200  US$ 15.200  US$ 15.200  

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Atualizações de hardware evitadas 
A organização composta indicou que um dos principais benefícios da implementação do Office 365 foi que ela 
conseguiu evitar a atualização do servidor de arquivos e email porque a oferta de nuvem da Microsoft 
substituiria sua infraestrutura. Em vez disso, ela poderia usar logons sincronizados de servidor mais baratos 
para a nuvem e permitir que a solução da Microsoft fizesse o resto. Essa foi uma decisão oportuna e crítica 
porque vários clientes descreveram seus servidores como estando “nas últimas” e precisando de uma revisão 
completa. Na verdade, a necessidade de atualizar o servidor muitas vezes levava à decisão de procurar por 
uma solução de nuvem alternativa. Além do mais, vários funcionários da empresa esperavam por novos laptops 
porque estavam passando por um ciclo de atualização. E muitos não podiam usar seus dispositivos pessoais 
para acessar arquivos e emails corporativos porque o hardware deles não era compatível com o da empresa. 
Como resultado, a empresa tinha cerca de US$ 18.000 em custos de hardware em comparação com as taxas 
de licença do Office 365, que forneceriam infraestrutura, software e suporte em vários dispositivos pessoais 
e corporativos. Após a mudança para o Office 365, a empresa sentiu um alívio imediato do estresse causado 
pelo servidor ruim, que a cada dia ficava mais lento e mais suscetível a falhas. Além disso, a organização 
conseguiu evitar a compra de cerca de cinco laptops para funcionários novos e existentes e, em vez disso, deu 
a eles acesso ao Office 365 em seus computadores pessoais ou dispositivos corporativos existentes. Para 
muitos funcionários, isso foi visto como um benefício porque eles preferiam suas próprias marcas e interfaces de 
dispositivos. A empresa pôde permitir que esses dispositivos fossem utilizados e não precisou se preocupar em 
atualizá-los a cada mudança de sistema operacional. O benefício total resultante das atualizações de hardware 
evitadas ao longo de três anos foi de cerca de US$ 22.000 (valor presente líquido).  

Uma vez que o tipo de hardware necessário para atender às necessidades de negócios varia de acordo com 
a empresa entrevistada, esse benefício foi ajustado ao risco e reduzido em 10%. Nem todas as organizações 
implementarão uma política de BYOD para os funcionários, e elas podem continuar investindo na atualização do 
hardware em ciclos regulares. O benefício total ajustado ao risco resultante das atualizações de hardware 
evitadas foi um valor presente de US$ 20.624. 
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TABELA 2 
Atualizações de hardware evitadas 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

B1 Custo médio da atualização de 
servidores — hardware     US$ 10.000      

B2 
Custo da configuração de 
servidores — terceirizada para 
parceiros 

  US$ 5.000    

B3 Custo médio da atualização de 
laptops      US$ 1.000  US$ 1.000  US$ 1.000  

B4 Número de atualizações anuais 
de laptops 

Com base na 
suposição de um 

ciclo de atualização 
de três anos 

 5 3 3 

Bt Atualizações de hardware 
evitadas B1+B2+B3 US$ 0  US$ 20.000  US$ 3.000  US$ 3.000  

 Ajuste ao risco  10%  
   

Btr Atualizações de hardware 
evitadas (ajustadas ao risco)   US$ 0  US$ 18.000  US$ 2.700  US$ 2.700  

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Eliminação de software e serviços de terceiros 
Assim como outras pequenas empresas, a organização composta sobreviveu durante seus primeiros anos 
costurando soluções pontuais, como webconferência e sincronização e compartilhamento de arquivos, para 
atender a seus requisitos de colaboração. No entanto, essas soluções tiveram um custo para a organização, 
e a maioria delas não tinha a segurança e as permissões de arquivos apropriadas necessárias para proteger 
informações corporativas confidenciais. Além disso, a webconferência não se integrava às suas ferramentas de 
colaboração e compartilhamento de arquivos da forma como o Skype for Busines e o SharePoint se integram. 
Muitas vezes, os funcionários usavam essas ferramentas por motivos pessoais e profissionais. Isso estava 
prejudicando sua produtividade, já que eles acabavam trocando mensagens instantâneas com amigos de fora 
da empresa. A organização gastava muito dinheiro com taxas de roaming para dar suporte a seus trabalhadores 
móveis globais. Com o Office 365, a organização composta conseguiu reduzir os custos da solução de longa 
distância, roaming e teleconferência, já que os usuários têm mais reuniões agendadas e ad hoc. Além disso, 
a organização composta reduziu suas despesas gerais consolidando as licenças com provedores de terceiros 
em uma solução totalmente hospedada com a Microsoft. Essas despesas com software e serviços de terceiros 
totalizavam cerca de US$ 9.000 por ano e puderam ser reduzidas rapidamente com uma implementação do 
Office 365. O benefício total resultante da eliminação de software e serviços de terceiros ao longo de três anos 
foi de cerca de US$ 22.382 (valor presente líquido).  

Nem toda organização consegue sair fácil ou rapidamente de contratos com provedores de software e serviços 
terceirizados, portanto, para compensar isso, o benefício foi ajustado ao risco e reduzido em 10%. O benefício 
total ajustado ao risco resultante da eliminação de software e serviços de terceiros foi um valor presente de 
US$ 20.144. 
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TABELA 3 
Eliminação de software e serviços de terceiros 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

C1 

Custo anual das soluções de 
webconferência e de 
sincronização 
e compartilhamento de 
arquivos eliminadas 

    US$ 3.000  US$ 3.000  US$ 3.000  

C2 Tarifas telefônicas de longa 
distância eliminadas   US$ 6.000  US$ 6.000  US$ 6.000  

Ct Eliminação de software 
e serviços de terceiros C1+C2+C3 US$ 0  US$ 9.000  US$ 9.000  US$ 9.000  

  Ajuste ao risco  10% 
  

      

Ctr 
Eliminação de software 
e serviços de terceiros 
(ajustada ao risco) 

 US$ 0  US$ 8.100  US$ 8.100  US$ 8.100  

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Redução dos esforços de suporte de TI 
Na infância da organização composta, o cofundador desempenhava a dupla função de líder de operações da 
empresa e de líder de suporte de TI. Outras organizações entrevistadas dependiam de parceiros para esse 
trabalho, porém a um custo significativo para a organização. O cofundador, ou o provedor parceiro, gastava 
mais de 500 horas por ano para dar suporte ao ambiente de tecnologia. Esse tempo incluía a manutenção 
e a atualização da tecnologia, a solução de problemas dos funcionários com a tecnologia e o treinamento de 
novos funcionários para o uso das tecnologias. A organização composta indicou que um dos principais 
benefícios da implementação do Office 365 foi a redução de 19% do número médio de horas utilizadas para 
o suporte à pilha de tecnologia corporativa. Isso era verdade tanto no caso do cofundador quanto do provedor 
parceiro, mas, em ambos os casos, o tempo gasto nessas questões custava dinheiro da empresa em termos de 
produtividade. Isso também desviava o proprietário da empresa de trabalhos mais importantes, como a definição 
da estratégia da empresa, a venda de novos negócios e o aprimoramento do produto. O cofundador da 
organização composta estima que a empresa economiza US$ 4.500 por ano no suporte de TI e, com a redução 
da carga de trabalho, tanto ele quanto o provedor parceiro ficam liberados para fornecer serviços de maior valor 
agregado à empresa. Em ambos os casos, esse é um arranjo mais rentável. O benefício total resultante da 
redução dos esforços de suporte de TI ao longo de três anos foi de cerca de US$ 11.813 (valor presente líquido). 

Cada SMB tem um arranjo diferente para oferecer suporte à sua infraestrutura de tecnologia — em alguns casos, 
há um profissional de TI dedicado e, em outros, trata-se simplesmente de um funcionário atuando em duas 
frentes. Em outras organizações, o contrato com o parceiro pode abranger todo o suporte, independentemente 
do número de incidentes. Para compensar essas variações, esse benefício foi ajustado ao risco e reduzido em 
5%. O benefício total ajustado ao risco resultante da redução dos esforços de suporte de TI foi de US$ 11.222. 
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TABELA 4 
Redução dos esforços de suporte de TI 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

D1 
Número médio de horas 
dedicadas ao suporte — 
antes do O365 

    500 500 500 

D2 
Número médio de horas 
dedicadas ao suporte — 
depois do O365 

Os participantes da 
pesquisa informaram 
uma redução de 19%  405 405 405 

D3 
Custo médio por hora da 
equipe de suporte (interna ou 
terceirizada) 

US$ 100.000/(250 dias 
úteis*8 horas por dia)   US$ 50,00  US$ 50,00  US$ 50,00  

Dt Redução dos esforços de 
suporte de TI (D1-D2)*D3 US$ 0  US$ 4.750  US$ 4.750  US$ 4.750  

  Ajuste ao risco  5%         

Dtr 
Redução dos esforços de 
suporte de TI (ajustada ao 
risco)  US$ 0  US$ 4.513  US$ 4.513  US$ 4.513  

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Mobilidade 
O Office 365 oferece benefícios significativos aos trabalhadores móveis dando-lhes acesso a informações e colegas em 
praticamente qualquer lugar. A Figura 5 mostra as opções de mobilidade do Office 365 que os clientes indicaram ter trazido 
o maior benefício.  

FIGURA 5 
As opções de mobilidade trazem muitos benefícios para a organização 

 
Base: 204 organizações na América do Norte e no Reino Unido que atualmente usam produtos do Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

  

Aumento da produtividade dos trabalhadores móveis 
A organização composta indicou que um dos principais benefícios da implementação do Office 365 foi 
o aumento da produtividade da força de trabalho móvel. Antes do Office 365, os funcionários que viajavam para 
o local do cliente ou entre os escritórios ou os que ficavam em trânsito, vendendo, tinham que acessar a VPN da 
rede corporativa e esperar até que um servidor de arquivos dolorosamente lento acessasse documentos críticos 
para vendas e consultoria. Para complicar ainda mais, muitos desses documentos eram colaborativos, como 
propostas de vendas, planilhas de inventário ou entregas de consultoria. O atraso para acessar, baixar, editar 
e fazer upload de arquivos fazia com que eles perdessem horas de produtividade. Os gerentes gastavam uma 
grande parte do tempo viajando entre os escritórios porque achavam que podiam ter reuniões melhores se elas 
fossem presenciais, já que não havia uma ferramenta de colaboração e comunicação eficaz. Os trabalhadores 
eram prejudicados pelos dispositivos que possuíam porque seu hardware obsoleto nem sempre tinha as últimas 
atualizações necessárias para usar as ferramentas de produtividade. Seus dispositivos pessoais, como 
smartphones e tablets, não eram úteis, exceto no caso dos aplicativos para consumidores finais baixados, que 
não eram ferramentas organizacionais autorizadas. Como resultado, a organização composta perdia 
produtividade, e a qualidade das entregas era prejudicada, porque os funcionários não estavam usando as 
versões mais atualizadas. Além do mais, os clientes reclamavam dos atrasos no recebimento de propostas 
e projetos, o que possivelmente prejudicava a marca da organização e a oportunidade de vender futuros 
negócios para eles.  

16%

16%

26%

33%

34%

36%

41%

O acesso móvel aumentou a eficiência e a eficácia dos trabalhadores, o que levou
 à redução do tempo gasto com os processos de negócios diários

Como nossos funcionários têm acesso móvel, observamos um tempo de inatividade
 menor quando seus computadores falham (já que eles podem acessar seus arquivos

 usando qualquer outro computador ou dispositivo)
O acesso móvel gerou o aumento da produtividade dos usuários finais devido

 à melhoria das comunicações e do compartilhamento de conhecimento
Observamos um aumento da eficiência e da eficácia dos trabalhadores,

 o que levou à redução do tempo para lançamento no mercado devido ao acesso móvel

O indicador de presença permite que os colegas saibam rapidamente se alguém
 está disponível para falar ou não, o que poupa o tempo de todos

Os funcionários estão mais satisfeitos porque podem usar os dispositivos
 de sua preferência

“Com quais das seguintes afirmações você concorda em relação às opções
 de mobilidade disponíveis com o Microsoft Office 365?” (Selecione todas as aplicáveis)

Observamos um aumento na segurança dos dados móveis (por exemplo,
 com a capacidade de apagar remotamente os dados de dispositivos perdidos)
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Após a implementação do Office 365, a organização composta economizou, para sua força de trabalho móvel, 
mais de 45 horas em um ano de produtividade perdida, devolvendo a eles cerca de 15 minutos de seus dias 
quando eles estavam viajando. Isso foi motivado por dois fatores: 1) o projeto baseado em nuvem do Office 365, 
que lhes permite acessar seus documentos em um navegador da Web e 2) a capacidade de habilitar seis 
dispositivos por usuário com acesso móvel a ferramentas e aplicativos de produtividade. Um benefício indireto 
que também ocorreu, de acordo com os clientes entrevistados, foi o aprimoramento da entrega final, porque os 
trabalhadores móveis foram capazes de acessar e trabalhar colaborativamente nos documentos, manuais 
e acessórios da marca aprovados e mais recentes por meio do SharePoint. Além disso, os gerentes da empresa 
ganharam duas horas de produtividade semanal porque puderam evitar a movimentação entre os dois 
escritórios com as webconferências via Skype for Business. Eles mencionaram recursos como 
o compartilhamento de documentos em tempo real, as mensagens instantâneas e a webconferência como 
o motivo pelo qual que eles agora atingiam, por meio do Office 365, os mesmos objetivos que antes teriam 
exigido reuniões presenciais. Em um exemplo, um dos fundadores da empresa descreveu como seus 
funcionários podiam permanecer produtivos em trânsito: “As pessoas em trânsito podem agendar uma reunião 
e usar o Skype for Business para trabalhar em apresentações do PowerPoint com quem está no escritório. Eles 
podem ver os documentos dos quais estão falando e também falam por vídeo. Isso também tem sido muito útil.” 
Como resultado, com cerca de 20 trabalhadores móveis e cinco gerentes capazes de permanecer produtivos 
em trânsito, a organização composta economizou 45 viagens por ano e 45 minutos por dia para seus 
trabalhadores móveis. Com um salário de aproximadamente US$ 50 dólares por hora para profissionais de 
vendas e gestão, o benefício total resultante do aumento da produtividade dos trabalhadores móveis ao longo 
de três anos foi de US$ 89.527, ou cerca de US$ 2.500 por usuário. 

As organizações entrevistadas vieram de uma ampla gama de setores, com diferentes tipos de trabalhadores 
móveis, tanto de mão de obra profissional quanto manual. Uma vez que seus salários por hora podem variar 
dependendo da localização da empresa e do tipo de serviços prestados, esse benefício foi ajustado ao risco 
e reduzido em 15%. O benefício total ajustado ao risco resultante do aumento da produtividade dos 
trabalhadores móveis ao longo de três anos foi um valor presente de US$ 76.098, ou cerca de US$ 2.170 por 
usuário. Consulte a seção sobre riscos para obter mais detalhes. 
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TABELA 5 
Aumento da produtividade dos trabalhadores móveis 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

E1 
Número de gerentes viajando 
semanalmente para reuniões 
de equipe 

5   5 5 5 

E2 Horas de produtividade 
perdidas em viagens 2  2 2 2 

E3 
Número de viagens evitadas 
anualmente com o Skype for 
Business 

1 viagem 
semanal*45 semanas 

de trabalho 
  45 45 45 

E4 Salário médio por hora dos 
gerentes 

US$ 100.000/(250 dias 
úteis*8 horas por dia)  US$ 50  US$ 50  US$ 50  

E5 Custos anuais de viagens 
evitados      US$ 22.500  US$ 22.500  US$ 22.500  

E6 Número de trabalhadores 
móveis   20 20 20 

E7 Número de dias em trânsito 4 dias*45 semanas   180 180 180 

E8 

Horas economizadas por dia 
por usuário em trânsito para 
acessar e compartilhar 
documentos 

  0,25 0,25 0,25 

E9 

Horas economizadas por ano 
por usuário em trânsito para 
acessar e compartilhar 
documentos 

E7*E8   45 45 45 

E10 Salário médio por hora de 
vendas e consultoria 

US$ 110.000/(250 dias 
úteis*8 horas por dia)  US$ 55  US$ 55  US$ 55  

E11 Produtividade potencial 
perdida E6*E9*E10   US$ 49.500  US$ 49.500  US$ 49.500  

E12 Percentual de benefício 
percebido 50%  50% 50% 50% 

Et Aumento da produtividade 
dos trabalhadores móveis (E5+E11)*E12  US$ 0  US$ 36.000  US$ 36.000  US$ 36.000  

 Ajuste ao risco  15%  
   

Etr 
Aumento da produtividade 
dos trabalhadores móveis 
(ajustado ao risco) 

  US$ 0  US$ 30.600  US$ 30.600  US$ 30.600  

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Controle e conformidade 
Controle e conformidade inclui conformidade com normas, descoberta eletrônica, auditoria, gerenciamento de políticas 
e outras atividades similares. A Figura 6 mostra os principais benefícios de conformidade e segurança informados pelas 
organizações com o uso do Office 365. 

FIGURA 6 
Benefícios de conformidade e segurança informados pelas organizações com o Office 365 

 
Base: 204 organizações na América do Norte e no Reino Unido que atualmente usam produtos do Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

Redução dos custos de segurança, riscos e conformidade 
Embora esse não seja o maior impacto financeiro para uma SMB, a redução dos custos de segurança, riscos 
e conformidade (e da dor de cabeça) oferecida pelo Office 365 gerou um grande benefício para a organização 
composta. Esse benefício se tornará ainda mais valioso à medida que a empresa crescer. Os clientes 
pesquisados relataram que a facilidade de gerenciar políticas em vários dispositivos com o Office 365 
é o benefício mais impactante de controle e conformidade. Eles também informaram que o tempo gasto na 
descoberta eletrônica foi reduzido em uma média de 15%. Os principais motivadores do benefício financeiro 
foram uma redução de 18% em custos de conformidade após a implementação do Office 365 e a redução das 
violações de dados. Antes do Office 365, a organização tinha cerca de 15 violações de dados por ano. Depois 
do Office 365, esse número caiu para apenas uma violação por ano, resultando em uma economia de 
US$ 1.400 ao ano. Somando-se isso aos aproximadamente US$ 500 de redução de custos de conformidade, 
a organização composta economizou cerda de US$ 5.000 ao longo de três anos com a implementação do 
Office 365. O benefício total resultante da redução dos custos de segurança, riscos e conformidade ao longo de 
três anos foi de cerca de US$ 4.929 (valor presente).  

16%

26%

33%

34%

36%

44%

“Analisando as afirmações a seguir a respeito de controle e conformidade, quais você concorda
que sua organização observou com o investimento no Microsoft Office 365?”

(Selecione todas as aplicáveis)

Observamos uma redução das violações de dados com o Microsoft Office 365

Observamos uma redução dos custos de conformidade porque os padrões
 e as práticas recomendadas do setor são incorporados ao Microsoft Office 365

Gastamos menos tempo e esforços em atividades de descoberta eletrônica
 (descoberta eletrônica para monitoramento da conformidade de emails e documentos

 e/ou planilhas) com o Microsoft Office 365

Observamos uma melhoria na imposição das políticas de retenção de dados com
 o Microsoft Office 365

Desativamos outros sistemas que antes eram usados para controle, conformidade,
 segurança de dispositivos móveis e dados ou descoberta eletrônica devido ao

 Microsoft Office 365

É mais fácil gerenciar políticas em diversos tipos de dispositivo com
 o Microsoft Office 365
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TABELA 6 
Redução dos custos de segurança, riscos e conformidade 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

F1 Custos de conformidade — 
antes do Office 365     US$ 3.094  US$ 3.094  US$ 3.094  

F2 Custos de conformidade — 
depois do Office 365 

Redução de 18%  
Fonte: Participantes 
da pesquisa sobre 

o Office 365 
 US$ 2.537,08  US$ 2.537,08  US$ 2.537,08  

F3 Custo médio das violações de 
dados — antes do Office 365 

15 violações de 
dados   US$ 1.825  US$ 1.825  US$ 1.825  

F4 
Custo médio das violações de 
dados — depois do 
Office 365 

1 violação de dados  US$ 400  US$ 400  US$ 400  

Ft 
Redução dos custos de 
segurança, riscos 
e conformidade 

(F1-F2)+(F3-F4) US$ 0  US$ 1.981,92  US$ 1.981,92  US$ 1.981,92  

 Ajuste ao risco 0%  
   

Ftr 
Redução dos custos de 
segurança, riscos 
e conformidade 
(ajustada ao risco) 

  US$ 0  US$ 1.982  US$ 1.982  US$ 1.982  

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Business intelligence 

A importância da business intelligence e o valor dos dados dentro de uma organização se tornaram maiores nos últimos 
anos. As empresas grandes e pequenas entendem que o acesso às informações históricas e atuais — com o controle de 
versão e a sincronização corretos — pode se traduzir em uma tomada de decisões melhor. As pequenas e médias 
empresas podem se beneficiar especialmente porque suas transações de inventário e vendas são pequenas o suficiente, 
em volume, para que pequenas mudanças possam fazer uma grande diferença no desempenho geral dos negócios. Foi 
perguntado às empresas pesquisadas quais benefícios relacionados à business intelligence elas perceberam, e os 
resultados estão resumidos na Figura 7. Os participantes também disseram que, em média, o Office 365 levou a uma 
redução de 17% no tempo para a tomada de decisões. 
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FIGURA 7 
Benefícios da business intelligence 

 
Base: 204 organizações na América do Norte e no Reino Unido que atualmente usam produtos do Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

As empresas entrevistadas descreveram como a eliminação de vários repositórios e a capacidade de localizar informações 
atuais e históricas mais rapidamente resultou em benefícios demonstráveis. Os entrevistados nos disseram: 

› “Nós armazenamos nossas planilhas de inventário do Excel no SharePoint. É assim que rastreamos e gerenciamos 
o inventário que vamos pedir e quanto estamos usando semanalmente. Os gerentes fazem a comparação com as 
informações históricas e calculam o que precisam para a semana atual. Nosso pessoal do depósito recebe uma 
notificação de que um arquivo foi adicionado, faz o acesso, puxa essas informações e cria faturas com base nessas 
informações.” 

› “A demora na recuperação de informações e no seu uso para tomar decisões diminuiu, o que permitiu uma comunicação 
melhor e mais rápida entre nossos funcionários.”  

› “Para a gerência superior, temos uma seção executiva no SharePoint onde mantemos nossos documentos legais, os 
contratos, as informações de custo das mercadorias vendidas, as receitas confidenciais dos produtos que estamos 
comercializando no momento e os dados de pesquisa e desenvolvimento contínuos de novos produtos.” 

› “Quando surge um problema, os usuários podem reagir rapidamente porque têm acesso aos dados 24x7 e podem 
responder com rapidez e eficiência em qualquer dispositivo.” 

Rede social empresarial 

À medida que crescem, as pequenas e médias empresas começam a perder a colaboração direta dentro do escritório que 
eles adoravam nos primeiros dias de seus negócios. Portanto, quando elas se expandem para vários locais e sua equipe de 
vendas ultrapassa uma região, atendendo a clientes localizados a dezenas ou milhares de quilômetros de distância, as 
ferramentas de colaboração se tornam essenciais. Um importante componente do Office 365 está permitindo interações 
sociais para melhorar o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a produtividade em qualquer dispositivo. 
A Figura 8 mostra que os participantes da pesquisa online conquistaram uma série de benefícios com vários componentes 
sociais do Office 365 incluídos nas soluções. 

24%

27%

31%

50%

“Analisando as afirmações a seguir a respeito de business intelligence,
quais você concorda que sua organização observou com o investimento no Microsoft Office 365?”

(Selecione todas as aplicáveis)

A utilização aprimorada do Excel nos ajudou a descobrir insights de dados
melhores e mais valiosos

O gerenciamento da memória e do conhecimento corporativos foi aprimorado
devido ao aumento de nossa capacidade de coletar e compartilhar informações

que antes ficavam “perdidas” em computadores locais

Devido ao acesso melhor às informações, nosso tempo para a tomada de decisões
(ou seja, o tempo necessário para se chegar a uma decisão sobre uma determinada

questão de negócios) foi reduzido

O desempenho dos funcionários foi aprimorado porque eles têm acesso aos portais
da empresa e a informações acionáveis a qualquer momento e em qualquer lugar
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FIGURA 8 
Os recursos dos resultados sociais empresariais habilitam uma maior colaboração 

 
Base: 204 organizações na América do Norte e no Reino Unido que atualmente usam produtos do Office 365 
Fonte: Forrester Research, Inc. 

As empresas entrevistadas falaram sobre as muitas maneiras pelas quais os recursos sociais e de colaboração do 
Office 365 melhoram seu ambiente de trabalho e o desempenho da empresa. Por exemplo, uma organização com a qual 
conversamos era composta por profissionais de vendas e consultoria que criavam cotações de vendas ou entregas de 
consultoria enquanto estavam em campo, com os clientes. Esses clientes estavam dispersos globalmente, assim como os 
consultores, mas podiam acessar o SharePoint e o Lync em campo para ter acesso a documentos e trabalhar 
colaborativamente. Essa colaboração leva ao aumento da criatividade, da velocidade e da precisão por trás dos 
documentos, quer sejam propostas de vendas, entregas de consultoria ou novos designs de produtos.  

Um benefício importante dos recursos de colaboração em tempo real do Office é a forma como os funcionários podem usá-
lo para inovar e expandir os negócios. Seguem alguns destaques informados pelos participantes da pesquisa acerca de 
como a inovação acontece rapidamente e de forma colaborativa: 

› “Temos um site no SharePoint que é classificado alfabeticamente de acordo com o nome dos clientes. Todos entendem 
onde as coisas precisam ser armazenadas e fazem upload de documentos e informações. É muito fácil compartilhar um 
documento com uma fonte externa e, quando fazemos atualizações, essa pessoa pode vê-las. Isso é muito, muito 
valioso.” 

› “Os usuários podem anotar suas ideias em qualquer dispositivo e compartilhá-las com seus colegas 24x7.” 

› “Temos pessoal de design de produtos na África e gerentes nos EUA que podem trabalhar juntos em tempo real para 
inovar mais rápido.” 

› “Temos respostas mais rápidas a novos projetos, e novos dados podem ser compartilhados rapidamente entre a equipe. 
Isso nos dá mais eficiência em tudo.” 

As empresas entrevistadas também mencionaram melhorias no moral dos funcionários e na cultura da empresa como 
resultado do investimento no Office 365: 

› “Temos funcionários em vários países, portanto, a colaboração pelo Skype muitas vezes é a única integração verbal que 
eles têm uns com os outros.” 

› “A colaboração ajuda a unificar associados e clientes.” 

22%

20%

25%

33%

35%

“Com quais das seguintes afirmações você concorda em relação às opções de rede
social empresarial e colaboração disponíveis com o Microsoft Office 365?”

(Selecione todas as aplicáveis)

Os recursos de colaboração em tempo real do Microsoft Office 365 aumentaram
 a capacidade de nossa organização de dar a devida atenção aos assuntos internos

 e às conversas que realmente importam

Os recursos de colaboração em tempo real do Microsoft Office 365 aumentaram
 a capacidade de nossa organização de inovar e expandir nossos negócios

Com o Skype for Business, pudemos eliminar outros serviços de colaboração
 e reduzir os custos associados a outras ferramentas de vídeo e conferência

Os recursos de colaboração em tempo real do Microsoft Office 365 melhoraram
 a colaboração entre os grupos e usuários de nossa organização

Os recursos de colaboração em tempo real do Microsoft Office 365 aumentaram
 a capacidade de nossa organização de reagir rapidamente a novos dados e informações
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› “Dados, reuniões, email e bate-papo estão todos em um só local, o que literalmente une mais os grupos.” 

› “Antes do Office 365, o moral estava muito baixo porque nossa tecnologia estava nas últimas. A capacidade de nos 
vermos e nos ouvirmos é muito valiosa porque eleva nosso moral.” 

Total de benefícios 
A Tabela 7 mostra o total de todos os benefícios nas seis áreas listadas acima, bem como valores presentes (VPs) 
descontados em 10%. Em três anos, a organização composta espera que o total de benefícios ajustados ao risco seja um 
VP superior a US$ 170.000, ou US$ 4.857 por usuário. 

TABELA 7 
Total de benefícios (ajustado ao risco) 

Ref. Benefício Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 
Valor 

presente 

Atr 
Aumento da 
produtividade dos 
trabalhadores móveis 

US$ 0  US$ 30.600  US$ 30.600  US$ 30.600  US$ 91.800  US$ 76.098  

Btr 
Melhoria da 
continuidade de 
negócios 

US$ 0  US$ 15.200  US$ 15.200  US$ 15.200  US$ 45.600  US$ 37.800  

Ctr 
Atualizações de 
hardware evitadas US$ 0  US$ 18.000  US$ 2.700  US$ 2.700  US$ 23.400  US$ 20.624  

Dtr 
Eliminação de 
software e serviços 
de terceiros 

US$ 0  US$ 8.100  US$ 8.100  US$ 8.100  US$ 24.300  US$ 20.144  

Etr 
Redução dos 
esforços de suporte 
de TI 

US$ 0  US$ 4.513  US$ 4.513  US$ 4.513  US$ 13.538  US$ 11.222  

Ftr 
Redução dos custos 
de segurança, riscos 
e conformidade 

US$ 0  US$ 1.982  US$ 1.982  US$ 1.982  US$ 5.946  US$ 4.929  

 
Total de benefícios 
(ajustado ao risco) US$ 0  US$ 78.394  US$ 63.094  US$ 63.094  US$ 204.583  US$ 170.816  

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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CUSTOS 

A organização composta teve uma série de custos associados à solução Office 365:  

› Taxas de licenciamento de software. 

› Custos contínuos de manutenção e gerenciamento de nuvem. 

› Esforços internos de implementação. 

› Custos de instalação inicial. 

Estes representam a combinação de custos internos e externos obtida pela organização composta para o planejamento 
inicial, a implementação e a manutenção contínua associada à solução. 

Taxas de licenciamento de software 
As taxas de licenciamento de software para o Office 365 são taxas de licença por usuário mensais recorrentes, 
pagas a um parceiro ou diretamente para a Microsoft. Para as pequenas e médias empresas, há diferentes tipos 
de licenças, que variam em preço e acesso a recursos. A organização composta optou por implementar 
a edição Business Premium para sua equipe de gerência e para os profissionais de vendas/consultoria a um 
custo de US$ 12,50 por usuário por mês. Para esses funcionários móveis, que geram receita, a organização 
quis oferecer o máximo acesso às ferramentas de produtividade da Microsoft, incluindo o Office completo mais 
recente, serviços de colaboração integrados e recursos de conformidade. A organização também tem um 
número pequeno de prestadores de serviços e parceiros externos que precisam acessar uma quantidade 
limitada de recursos, principalmente o email. Para esses funcionários, o cofundador optou por adquirir cinco 
licenças Business Essential a um custo mensal recorrente de US$ 5. O cofundador espera que a empresa 
cresça dentro de três anos, com a adição de mais cinco licenças nos anos 2 e 3. A organização composta arcou 
com os custos das taxas de licenciamento de software pelo pacote do Office, pela capacidade de instalá-lo em 
cinco dispositivos por usuário, com email e calendários, conferência online e mensagens instantâneas, 
armazenamento e compartilhamento de arquivos, sites de equipe, ferramentas de colaboração 
e compartilhamento digital de histórias. Todos esses recursos estão disponíveis por meio da rede confiável 
e segura da Microsoft, com acesso a suporte e ferramentas de administração que reduzem o tempo gasto pelos 
funcionários internos. As taxas de licenciamento totalizaram o valor presente de US$ 14.382 ao longo de três 
anos.  
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TABELA 8 
Taxas de licenciamento de software 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

G1 Número de usuários do 
Office 365 Business Premium     30 35 40 

G2 Custo mensal das licenças do 
Office 365 Business Premium   

US$ 12,50  US$ 12,50  US$ 12,50  

G3 
Número de usuários do 
Office 365 Business 
Essentials 

    5 10 15 

G4 
Custo mensal das licenças do 
Office 365 Business 
Essentials 

  
US$ 5  US$ 5  US$ 5  

Gt Taxas de licença de software (G1*G2)+(G3*G4))*12 US$ 0  US$ 4.800  US$ 5.850  US$ 6.900  

 Ajuste ao risco 0%     

Gtr 
Taxas de licença de 
software (ajustadas ao 
risco) 

  US$ 0  US$ 4.800  US$ 5.850  US$ 6.900  

 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

Custos anuais de gerenciamento de nuvem — internos ou de parceiro  
A maioria das organizações SMB opta por trabalhar com um parceiro da Microsoft para implementar e dar 
suporte às suas licenças do Microsoft O365. Isso é especialmente verdadeiro quando não há recursos de TI 
para dedicar à manutenção, ao gerenciamento e ao treinamento contínuos em relação à tecnologia. No entanto, 
algumas organizações podem ter um recurso de TI capaz de dedicar metade de sua carga de trabalho para dar 
suporte à implementação. Embora essa carga de trabalho diminua com a mudança de uma solução local para 
o Office 365, ele ainda requer suporte contínuo. Isso pode incluir treinamento contínuo, serviços profissionais 
e a garantia de que qualquer tecnologia que permaneça no local (ou seja fornecida por terceiros) se integre 
à solução Office 365. A cada ano, a organização composta arcou com o custo de uma taxa de gerenciamento 
de nuvem de cerca de US$ 10.000, paga para um parceiro da Microsoft ou para um membro da equipe interna 
como parte de suas responsabilidades.  

Os clientes informaram uma gama de custos contratuais com seu fornecedor parceiro. Algumas organizações 
optam por custear todo o gerenciamento do Microsoft Office com um recurso de TI existente. Sendo assim, esse 
gasto pode variar de organização para organização. Para compensar, esse custo foi ajustado ao risco para mais 
em 5%. O custo ajustado ao risco da manutenção anual ao longo de três anos foi um valor presente de 
US$ 26.112. Consulte a seção sobre riscos para obter mais detalhes. 
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TABELA 9 
Custos anuais de gerenciamento de nuvem 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

H1 Custos de gerenciamento 
contínuos      US$ 10.000  US$ 10.000  US$ 10.000  

Ht 
Custos anuais de gerenciamento 
de nuvem — internos ou de 
parceiro   

US$ 10.000  US$ 10.000  US$ 10.000  

  Ajuste ao risco  5% 
 

      

Htr 

Custos anuais de 
gerenciamento de nuvem — 
internos ou de parceiro 
(ajustados ao risco) 

 
US$ 0  US$ 10.500  US$ 10.500  US$ 10.500  

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Esforços internos de implementação 
Para instalar e começar a executar o Office 365, o cofundador da organização composta teve que gastar 
tempo e esforços internos para planejar o projeto, determinar um plano de migração de dados, implementar 
a tecnologia e treinar os usuários finais. Embora essa responsabilidade tenha sido compartilhada, em parte, com 
um parceiro da Microsoft, o cofundador ainda precisou entrar com as horas de planejamento necessárias para 
o sucesso da tecnologia. Grande parte do planejamento para a implementação se concentrou no design e na 
utilização do SharePoint, mas o tempo investido foi bem gasto para mapear os processos de negócios principais 
e fornecer ao parceiro um plano estratégico para os sites de equipes e o compartilhamento de arquivos. 
A organização composta arcou com o custo de uma taxa inicial de US$ 17.220 ao implementar o Office 365. 

Algumas organizações podem ter que empregar esforços de migração de dados mais complexos ao 
implementar o Office 365. Elas também podem ter processos de negócios mais complexos, que exijam mais 
planejamento na transição para a solução. Para compensar, esse custo foi ajustado ao risco para mais em 5%. 
O custo ajustado ao risco dos esforços internos de implementação ao longo de três anos foi de US$ 17.220. 
Consulte a seção sobre riscos para obter mais detalhes. 
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TABELA 10 
Esforços internos de implementação 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

I1 
Tempo e esforços internos para 
planejamento (principalmente do 
SharePoint) 

  US$ 5.000        

I2 Tempo e esforços internos para 
implementar a solução  

US$ 3.300  
   

I3 Treinamento de usuários finais   US$ 2.200        

I4 Tempo e esforços internos para a 
migração de dados  

US$ 5.900  
   

It Esforços internos de 
implementação I1+I2+I3+I4 US$ 16.400   $-    $-    $-   

 
Ajuste ao risco  5% 

    

Itr 
Esforços internos de 
implementação (ajustados ao 
risco) 

  US$ 17.220  US$ 0  US$ 0  US$ 0  

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Custos de instalação inicial 
A organização composta arcou com custos de instalação que incluíram custos de hardware e projetos de 
consultoria pagos diretamente a um parceiro da Microsoft. Uma vez que a instalação do SharePoint exigiu 
consultoria sobre a estrutura dos sites de equipes e a política de gerenciamento de arquivos, o cofundador da 
organização composta decidiu encomendar um projeto específico — fora do contrato anual regular — por cerca 
de US$ 5.000 para que o parceiro ajudasse no design e na instalação do SharePoint. Além disso, a organização 
composta precisou de assistência na migração de dados, que estava além do conjunto de habilidades internas. 
Por isso, ela pagou mais US$ 3.000 para que o parceiro ajudasse na migração de dados. Finalmente, o parceiro 
aconselhou a organização composta a comprar um servidor leve que pudesse ser usado no local para 
sincronizar os logons da nuvem. A organização composta pagou US$ 9.000 inicialmente para planejar 
a estrutura do SharePoint, migrar dados e adquirir um servidor para a sincronização de logons da nuvem. 

Os clientes relataram uma série de projetos que encomendaram da empresa parceira; alguns tiveram mais de 
um projeto em paralelo acontecendo ao longo do ano de contrato. Para compensar essa série de projetos que 
podem ser encomendados de um provedor externo ao longo do primeiro ano da implementação do Office 365, 
esse custo foi ajustado ao risco para mais em 5%. O custo ajustado ao risco da instalação inicial no primeiro ano 
foi de US$ 9.450. Consulte a seção sobre riscos para obter mais detalhes.  
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TABELA 11 
Custos de instalação inicial 

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 

J1 
Taxa de consultoria paga ao 
parceiro para a instalação do 
SharePoint 

  US$ 5.000        

J2 Migração de dados  US$ 3.000     

J3 Servidor para a sincronização 
de logons da nuvem   US$ 1.000        

Jt Custos de instalação inicial J1+J2+J3 US$ 9.000  US$ 0  US$ 0  US$ 0  

 Ajuste ao risco  5%     

Jtr Custos de instalação inicial 
(ajustados ao risco)   US$ 9.450  US$ 0  US$ 0  US$ 0  

 Fonte: Forrester Research, Inc. 

Total de custos 
A Tabela 12 mostra o total de todos os custos, bem como valores presentes associados, descontados em 10%. Em três 
anos, a organização composta espera que os custos totais somem um valor presente líquido de um pouco mais que 
US$ 67.164, ou US$ 1.679 por usuário. 

TABELA 12 
Total de custos (ajustado ao risco) 

Ref. Benefício Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total 
Valor 

presente 

Gtr Taxas de licença de 
software US$ 0  US$ 4.800 US$ 5.850 US$ 6.900 US$ 17.550 US$ 14.382 

Htr 

Custos anuais de 
gerenciamento de 
nuvem — internos ou 
de parceiro 

US$ 0  US$ 10.500 US$ 10.500 US$ 10.500 US$ 31.500 US$ 26.112 

Itr Esforços internos de 
implementação US$ 17.220 US$ 0  US$ 0  US$ 0  US$ 17.220 US$ 17.220 

Jtr Custos de instalação 
inicial US$ 9.450 US$ 0  US$ 0  US$ 0  US$ 9.450 US$ 9.450 

  Custos totais 
(ajustados ao risco) US$ 26.670 US$ 15.300 US$ 16.350 US$ 17.400 US$ 75.720 US$ 67.164 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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FLEXIBILIDADE 

Flexibilidade, conforme definida pela TEI, representa um investimento adicional em capacidade ou em habilidade que pode 
ser transformado em benefício de negócio para um futuro investimento adicional. Isso fornece a uma organização o "direito" 
ou a habilidade de contratar futuras iniciativas, mas não a obrigação de fazer isso. Existem vários cenários nos quais um 
cliente pode optar por implementar o Office 365 e, mais tarde, perceber usos e oportunidades de negócios adicionais. 
A flexibilidade também pode ser quantificada quando avaliada como parte de um projeto específico (descrito em mais 
detalhes no Apêndice B). 

A maioria das pequenas e médias empresas que estão implementando o Office 365 usa uma pequena porção da 
funcionalidade disponível no início da implementação. Primeiro, elas procuram mudar para uma infraestrutura de nuvem 
e aliviar suas dores de crescimento imediatas. No entanto, à medida que o tempo passa, elas planejam maximizar a oferta 
do pacote completo. Elas esperam crescer e, com esse crescimento, sabem que precisarão de mais recursos e ferramentas 
de colaboração. 

TABELA 13 
Componentes e flexibilidade da solução Office 365 

Componente do Office 365 Momento da adição Opções de flexibilidade 

SharePoint Online Fase dois (Ano 1) 

As organizações SMB que investem tempo 
e dinheiro em um planejamento adequado para 
o SharePoint colhem recompensas em 
aprimoramentos de processos de negócios mais 
tarde. Vários clientes mencionaram o SharePoint 
como o principal motivador de benefícios para os 
ganhos de produtividade que obtiveram. Além 
disso, o acesso, a segurança e o controle de 
versão protegem seus valiosos IPs e ainda 
permitem que os funcionários colaborem nele. 

Skype for Business/Enterprise Voice Fase dois (Ano 1) 

As organizações SMB que optam por uma solução 
VoIP usando o Enterprise Voice (por uma taxa de 
licença atualizada) podem substituir o tradicional 
equipamento de PBX (central privada de 
comutação telefônica) e reduzir ainda mais seus 
gastos de infraestrutura. Alguns clientes relataram 
uma economia adicional de US$ 27.000 com essa 
redução de despesa de hardware. Eles também 
obtiveram recursos como atendimento, 
encaminhamento, transferência, espera, desvio, 
liberação e estacionamento. 

Yammer  Fase três (Ano 3) 

Embora o Skype for Business atenda à maioria 
das necessidades de colaboração nos primeiros 
anos, no ano três, a maioria das organizações 
SMB planeja crescer além de suas 30 ou mais 
licenças iniciais, à medida que seus negócios 
e seus quadros de funcionários se expandem. 
Essa expansão no número de funcionários 
e escritórios significa uma necessidade maior de 
ferramentas sociais e de colaboração robustas, 
à qual o Yammer pode atender. 
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OneDrive Fase um (período inicial) 

Os clientes de SMBs valorizam o 1 TB de 
armazenamento fornecido pelo OneDrive. Eles 
esperam usá-lo de forma mais consistente 
e construtiva conforme suas necessidades de 
negócios evoluem. Isso não só reduz seus custos 
de licenças de provedores terceiros para 
sincronização e compartilhamento de arquivos, 
como também fornece uma infraestrutura 
expansível para atender às suas necessidades 
sem qualquer custo adicional. 

Delve Fase três (Ano 3) 

Os clientes de SMBs esperam usar as ferramentas 
internas de business intelligence para obter 
insights de negócios com seus dados. Eles 
relataram uma redução de 17% no tempo 
para a tomada de decisões com o Office 365 
e acreditam que a produtividade dos funcionários 
e os insights e a qualidade das decisões também 
melhorarão.  

Fonte: Forrester Research, Inc. 

RISCOS 

A Forrester define dois tipos de risco associados a esta análise: "risco de implementação" e "risco de impacto". O risco de 
implementação é o risco de um investimento proposto Office 365 poder se desviar dos requisitos originais ou esperados, 
resultando em custos mais altos do que os previstos. Risco de impacto refere-se ao risco de que as necessidades de 
negócios ou tecnologia de uma organização não sejam atendidas pelo investimento no Office 365, resultando em um total 
inferior de benefícios gerais. Quanto maior a incerteza, maior a abrangência do alcance potencial dos resultados para 
estimativas de custos e benefícios.  
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TABELA 14 
Ajustes ao risco de benefícios e custos 

Benefícios Ajuste 

Aumento da produtividade dos trabalhadores móveis  15% 

Melhoria da continuidade de negócios  5% 

Atualizações de hardware evitadas  10% 

Eliminação de software e serviços de terceiros  10% 

Redução dos esforços de suporte de TI  5% 

Custos Ajuste 

Custos anuais de gerenciamento de nuvem — internos ou de parceiro  5% 

Esforços internos de implementação  5% 

Custos de instalação inicial  5% 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

A captura quantitativa do risco de implementação e do risco de impacto através do ajuste direto dos resultados das 
estimativas financeiras fornece estimativas mais precisas e significativas, bem como uma projeção mais precisa do retorno 
sobre o investimento. Em geral, os riscos afetam os custos aumentando as estimativas originais e afetam os benefícios 
reduzindo as estimativas originais. Os números ajustados ao risco devem ser considerados como expectativas “realistas”, 
já que representam valores esperados que consideram o risco.  

Os riscos de impacto a seguir que afetam os benefícios são identificados como parte da análise: 

› As organizações entrevistadas vieram de uma ampla gama de setores, com diferentes tipos de trabalhadores móveis, 
tanto de mão de obra profissional quanto manual. Uma vez que seus salários por hora podem variar dependendo da 
localização da empresa e do tipo de serviços prestados, esse benefício foi ajustado ao risco e reduzido em 15%.  

› As organizações entrevistadas variaram em termos de sensibilidade às interrupções de rede e Internet, do nível de 
preparação para backup e recuperação de dados e da taxa de geração de receita ou horas faturáveis para seus 
funcionários. Para compensar, o benefício de melhoria da continuidade de negócios foi ajustado ao risco e reduzido em 
5%. 

› Uma vez que o tipo de hardware necessário para atender às necessidades de negócios variam de acordo com a empresa 
entrevistada, o benefício de atualizações de hardware evitadas foi ajustado ao risco e reduzido em 10%. Nem todas as 
organizações optarão por permitir a prática de BYOD para os funcionários, e elas podem continuar investindo na 
atualização do hardware em ciclos regulares. 

› Nem toda organização consegue sair fácil ou rapidamente de contratos com provedores de software e serviços terceiros, 
portanto, para compensar isso, o benefício da eliminação de software e serviços de terceiros foi ajustado ao risco 
e reduzido em 10%. 
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› Cada SMB tem um arranjo diferente para oferecer suporte à sua infraestrutura de tecnologia — em alguns casos, há um 
profissional de TI dedicado e, em outros, um funcionário simplesmente atua em duas frentes. Em outras organizações, 
o contrato com o parceiro pode abranger todo o suporte, independentemente do número de incidentes. Para compensar 
essas variações, o benefício de redução dos esforços de suporte de TI foi ajustado ao risco e reduzido em 5%. 

Os riscos de implementação a seguir que afetam os custos são identificados como parte desta análise: 

› Os clientes informaram uma gama de custos contratuais com seu fornecedor parceiro. Algumas organizações optam por 
custear elas mesmas todo o gerenciamento do Microsoft Office com um recurso de TI existente. Sendo assim, esse custo 
pode variar de organização para organização. Para compensar, os custos anuais de gerenciamento de nuvem para as 
organizações internas ou de um parceiro foram ajustados ao risco para mais em 5%. 

› Algumas organizações podem ter que empregar esforços de migração de dados mais complexos ao implementar 
o Office 365. Elas também podem ter processos de negócios mais complexos, que exijam mais planejamento na 
transição para a solução. Para compensar, o custo de esforços internos de implementação foi ajustado ao risco para mais 
em 5%. 

› Os clientes relataram uma série de projetos que encomendaram da organização parceira; alguns tiveram mais de um 
projeto em paralelo acontecendo ao longo do ano de contrato. Para compensar essa série de projetos que podem ser 
encomendados de um provedor externo ao longo do primeiro ano da implementação do Office 365, o custo de instalação 
inicial foi ajustado ao risco para mais em 5%. 

A Tabela 14 mostra os valores usados para ajustar as estimativas de custo e benefício com os riscos e incertezas para 
a organização composta. Os leitores são estimulados a aplicar suas próprias variações de risco com base no próprio grau 
de confiança nas estimativas de custos e benefícios. 
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Resumo financeiro 
Os resultados financeiros calculados nas seções Benefícios e Custos podem ser usados para determinar o ROI, o VPL 
e o período de retorno para o investimento da organização composta no Office 365. 

A tabela 9 abaixo mostra os valores de ROI, VPL e período de retorno ajustados ao risco. Esses valores são determinados 
pela aplicação dos valores de ajuste ao risco da Tabela 14, na seção Riscos, aos resultados não ajustados em cada seção 
de custos e benefícios relevante. 

FIGURA 9 
Gráfico de fluxo de caixa (ajustado ao risco) 

 

Fonte: Forrester Research, Inc. 

 

TABELA 16 
Fluxo de caixa (ajustado ao risco) 

 
Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total Valor presente 

Custos (US$ 26.670) (US$ 15.300) (US$ 16.350) (US$ 17.400) (US$ 75.720) (US$ 67.164) 

Benefícios US$ 0  US$ 78.394  US$ 63.094  US$ 63.094  US$ 204.583  US$ 170.816  

Benefícios 
líquidos 

(US$ 26.670) US$ 63.094  US$ 46.744  US$ 45.694  US$ 128.863  US$ 103.651  

ROI 
     

154% 

Período de 
retorno 

          5,1 meses 

Fonte: Forrester Research, Inc. 
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Microsoft Office 365: Visão geral 
As informações a seguir são fornecidas pela Microsoft. A Forrester não validou nenhuma declaração e não endossa 
a Microsoft nem suas ofertas.  

O Office 365 é o mesmo Office que você já conhece e utiliza todos os dias — com um algo a mais. Como o Office 365 
funciona na nuvem, você pode acessar seus aplicativos e arquivos em praticamente qualquer lugar — como um PC, um 
Mac e alguns dispositivos móveis — e eles estão sempre atualizados. O mesmo vale para as atualizações de recursos: elas 
são obtidas automaticamente. O email e o calendário de classe executiva mantêm você em sincronia e ajudam a evitar 
falhas de comunicação. Com o email e os calendários compartilhados de classe executiva, que você pode acessar 
praticamente em qualquer lugar, as pessoas se mantêm em sincronia e dentro do cronograma. 

Os benefícios específicos relacionados a recursos incluem:  

› A conferência online mantém todos em sintonia. Com a conferência online, a distância não é um grande problema. 
Precisa ter todo mundo junto? Realize uma reunião online com anotações em tempo real e compartilhamento de tela. 

› Estenda seu alcance com o compartilhamento de arquivos simples e mais seguro. Com o Office 365, é mais fácil 
compartilhar arquivos com segurança com colegas, clientes e parceiros. Trabalhe em grupo em documentos que estão 
sempre atualizados e acessíveis praticamente em qualquer lugar. 

› Crie sua presença online, sem as taxas de hospedagem. Divulgue sua empresa com mais eficiência com um site 
público simples de configurar e atualizar. Você mesmo faz tudo com ferramentas online e absolutamente zero taxas de 
hospedagem. 

› Você tem uma experiência familiar, mesmo em trânsito. Os aplicativos móveis do Office 365 permitem exibir e editar 
seus arquivos do Word, Excel, PowerPoint e muito mais em seu dispositivo móvel. E, quando você volta para sua mesa, 
lá estão eles, com conteúdo e formatação intactas. 

› Crie documentos usando qualquer navegador. Com os aplicativos habilitados para comando por toque do Office 
Online, você pode criar, editar e compartilhar seus arquivos do Office usando qualquer navegador. Você pode até 
compartilhar e trabalhar em documentos simultaneamente com outras pessoas e evitar aborrecimentos de controle de 
versão mais tarde. 

› Você tem segurança, conformidade e privacidade nas quais pode confiar. Segurança, conformidade e privacidade 
na nuvem? Sim. E a Microsoft está continuamente fazendo melhorias no Office 365 para conquistar e manter a sua 
confiança. 
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Apêndice A: Descrição da organização composta 
Para este estudo TEI, a Forrester criou uma organização composta para ilustrar os custos e benefícios quantificáveis da 
implementação do Office 365. A organização composta tem o objetivo de representar uma pequena empresa de serviços 
com 80 funcionários e dois escritórios e é baseada nas características dos clientes entrevistados.  

A organização composta possui cerca de 30 profissionais de gerência, vendas, consultoria e administração com licenças do 
Office 365. Além disso, a organização composta tem consultores externos para os quais adquiriu licenças abreviadas que 
fornecem um endereço de email corporativo e acesso a recursos básicos como Office Online, calendário, OneDrive, 
SharePoint e Skype for Business.  

Com a compra do Office 365, a organização composta tem os seguintes objetivos: 

› Substituir soluções pontuais baseadas na Web e ferramentas locais de email e produtividade por uma opção abrangente 
baseada em nuvem. 

› Expandir imediatamente os negócios; eliminar a dor de cabeça dos funcionários móveis quanto ao acesso a servidores 
lentos para email e arquivos. 

› Obter acesso às mesmas vantagens de produtividade e funcionalidade que as grandes empresas em vários dispositivos 
com o logon único. 

› Ter a segurança, a recuperação de desastre e a reputação da marca Microsoft protegendo o IP da empresa. 

› Integrar novos funcionários e expandir a empresa com mais facilidade. 

› Ter acesso imediato a novos recursos do conjunto de ferramentas quando as ferramentas forem atualizadas na Web. 

› Melhorar a colaboração e a produtividade dentro da organização e com clientes externos sem aumentar as viagens. 

› Ter flexibilidade de preços com os usuários entrando e saindo mensalmente. Fazer um investimento de capital mais baixo 
com esses usuários.  

› Aprimorar o sistema para ter um gerenciamento e compartilhamento de documentos que controle corretamente as 
versões e permita o acesso apropriado. 

› Usar um formato de email, calendário e documentos que seja familiar para funcionários, parceiros e clientes.  

› Dar suporte à mobilidade da força de trabalho e permitir que os funcionários trabalhem de casa (ou de um café) quando 
necessário; ter acesso a aplicativos móveis em seis dispositivos. 

› Legitimar a empresa eliminando as soluções pontuais para consumidores finais e fornecendo uma identidade unificada 
para os clientes. 

› Aumentar a capacidade do pessoal de vendas e consultoria de ser ágil e competitivo ao fazer negócios. 

› Liberar o tempo da liderança das pequenas empresas para se concentrar em iniciativas estratégicas. 

Para os fins desta análise, a Forrester supõe que a organização composta esteja sediada nos EUA, com dois escritórios 
localizados a duas horas de distância um do outro. Os clientes da organização estão localizados em vários pontos dos 
EUA e também ao redor do mundo. A organização composta precisa de licenças apenas para uma parcela de seus 
80 funcionários — aqueles que são geradores de receita (vendas, consultoria) ou que trabalham nas equipes de gerência 
e administração. Também é suposto que a organização não tem um membro da equipe de TI em tempo integral para se 
dedicar à execução da tecnologia. Em vez disso, a pessoa responsável pela implementação é um dos cofundadores 
responsável por operações. 
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Apêndice B: Visão geral do Total Economic Impact™ 
O Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Research que aprimora os processos de tomada 
de decisão sobre a tecnologia da empresa e auxilia os fornecedores na comunicação da proposta de valor de seus produtos 
e serviços para os clientes. A metodologia TEI ajuda as empresas a demonstrar, justificar e perceber o valor tangível de 
iniciativas de TI para a gerência sênior e outras partes interessadas principais da empresa. A TEI ajuda os fornecedores de 
tecnologia a conquistar, atender e reter clientes. 

A metodologia TEI consiste em quatro componentes para avaliar o valor de um investimento: benefícios, custos, 
flexibilidade e riscos.  

BENEFÍCIOS 

Os benefícios representam o valor entregue para a organização usuária, TI e/ou unidades de negócios, pelo produto ou 
projeto proposto. Geralmente, a justificativa de um produto ou projeto se concentra apenas nos custos de TI e na redução 
de custos, menosprezando a análise do efeito da tecnologia na organização como um todo. A metodologia TEI e o modelo 
financeiro resultante têm o mesmo peso na avaliação dos benefícios e dos custos, permitindo um exame completo do 
efeito da tecnologia na organização como um todo. O cálculo estimado dos benefícios envolve um diálogo claro com 
a organização do usuário para entender o valor específico criado. Além disso, a Forrester também exige que exista uma 
linha clara de responsabilidade estabelecida entre a avaliação e a justificativa das estimativas de benefícios depois da 
conclusão do projeto. Isso garante que as estimativas de benefícios estejam vinculadas diretamente ao resultado.  

CUSTOS 

Os custos representam o investimento necessário para capturar o valor ou os benefícios do projeto proposto. A TI ou as 
unidades de negócios podem incorrer em custos na forma de mão de obra com carga total, terceirizações ou materiais. 
Os custos consideram todos os investimentos e despesas necessários para entregar o valor proposto. Além disso, 
a categoria de custos dentro da TEI abrange custos incrementais sobre o ambiente existente para custos contínuos 
associados à solução. Todos os custos devem estar vinculados aos benefícios criados. 

FLEXIBILIDADE 

Dentro da metodologia TEI, benefícios diretos representam uma parte do valor do investimento. Embora a principal maneira 
de justificar um projeto possa ser os benefícios diretos, a Forrester acredita que as organizações devem ser capazes de 
avaliar o valor estratégico de um investimento. A flexibilidade representa o valor que pode ser obtido para investimentos 
adicionais futuros somados ao investimento inicial. Por exemplo, um investimento em uma atualização que abrange toda a 
empresa de um pacote de produtividade do escritório pode aumentar a padronização (para aumentar a eficiência) e reduzir 
os custos de licença. De qualquer maneira, um recurso de colaboração integrado pode ser convertido em uma maior 
produtividade dos trabalhadores se ativado. A colaboração somente pode ser usada com investimento adicional em 
treinamento em algum momento no futuro. Entretanto, ter a capacidade de capturar esse benefício tem um VP que pode ser 
estimado. O componente de flexibilidade da TEI captura esse valor. 

RISCOS 

Os riscos medem a incerteza do benefício e as estimativas de custo contidas no investimento. A incerteza é medida 
de duas maneiras: 1) a probabilidade de que os custos e benefícios estimados atendam às projeções originais 
e 2) a probabilidade de que as estimativas sejam medidas e acompanhadas ao longo do tempo. Os fatores de risco da TEI 
são baseados em uma função de densidade da probabilidade conhecida como “distribuição triangular” aos valores inseridos. 
No mínimo, três valores são calculados para estimar o fator de risco ao redor de cada custo e benefício.  
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Apêndice C: A Forrester e a era do cliente 
Seus clientes que utilizam tecnologia avançada agora sabem mais do que você sobre seus produtos e serviços, preços 
e reputação. Seus concorrentes podem copiar e arruinar as iniciativas que você utiliza para competir. A única maneira de 
conquistar, atender e reter clientes é se tornar obcecado pelo cliente. 

Uma empresa obcecada pelo cliente concentra sua estratégia, energia e orçamento em processos que melhoram 
o conhecimento e o envolvimento com os clientes e prioriza isso sobre a manutenção das barreiras tradicionais da 
competição. 

 

Os CMOs (gerentes de fábrica) e os CIOs devem trabalhar em conjunto para criar 
essa transformação em toda a empresa. 

 

A Forrester tem um plano de quatro partes para a estratégia na era do cliente incluindo os seguintes imperativos para ajudar 
a estabelecer novas vantagens competitivas: 

Transformar a experiência do cliente para ganhar uma vantagem competitiva sustentável. 

 

 
Acelerar seu negócio digital com novas estratégias de tecnologia que alimentem o crescimento dos negócios. 

 

 
Adotar a mudança para a consciência móvel, dando aos clientes o que eles desejam e quando eles desejam. 

 

 
Transformar dados (big data) em insights de negócios por meio de análise inovadora.  

Transformar
a experiência
do cliente

Transformar
o Big Data

em visões de
negócios

Acelerar seus
negócios
digitais

Adotar
 a mudança para

a consciência
móvel

Era do cliente
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Apêndice D: Glossário 
Taxa de desconto: a taxa de juros usada na análise do fluxo de caixa para levar em conta o valor temporal do dinheiro. As 
empresas definem sua própria taxa de desconto com base no seu ambiente de negócios e investimentos. A Forrester prevê 
uma taxa de desconto anual de 10% nesta análise. As organizações normalmente utilizam taxas de desconto entre 8% 
e 16% com base em seus ambientes atuais. Os leitores são encorajados a consultar suas respectivas organizações para 
determinar a taxa de desconto apropriada para usar nos seus próprios ambientes.  

Valor presente líquido (VPL): o valor presente ou valor atual de futuros fluxos de caixa líquidos (descontados) dada a taxa 
de juros (a taxa de desconto). Um VPL de projeto positivo normalmente indica que o investimento deve ser feito, a não ser 
que outros projetos tenham VPLs maiores. 

Valor presente (VP): o valor presente ou atual (descontado) das estimativas de custo e benefício dado a uma taxa de 
interesse (a taxa de desconto). O VP de custos e benefícios alimenta o VPL total dos fluxos de caixa.  

Período de retorno: o ponto de equilíbrio de um investimento. Esse é o ponto no tempo em que os benefícios líquidos 
(benefícios menos custos) equivalem ao investimento ou custo inicial. 

ROI (retorno sobre o investimento): uma medida do retorno esperado de um projeto em termos de porcentagem. O ROI 
é calculado pela divisão dos benefícios líquidos (benefícios menos custos) pelos custos. 

UMA OBSERVAÇÃO SOBRE AS TABELAS DE FLUXO DE CAIXA 

A observação a seguir é sobre as tabelas de fluxo de caixa usadas neste estudo (veja o exemplo na tabela a seguir). 
A coluna de investimento inicial contém custos incorridos no “tempo 0” ou no início do Ano 1. Esses custos não são 
descontados. Todos os outros fluxos de caixa dos anos 1 a 3 são descontados utilizando-se a taxa de desconto no final do 
ano. Os cálculos de VP são feitos para cada estimativa de total de custos e benefícios. Os cálculos de VPL não são feitos 
até que as tabelas de resumo totalizem o investimento inicial e os fluxos de caixa descontados em cada ano. 

Os cálculos das somas e dos valores presentes das tabelas Total de benefícios, Total de custos e Fluxo de caixa podem 
não ter uma soma exata, já que alguns valores podem ter sido arredondados.  

TABELA [EXEMPLO] 
Tabela de exemplo 

Ref. Métrica Cálculo Ano 1 Ano 2 Ano 3 
      

Fonte: Forrester Research, Inc.  
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Apêndice E: Considerações finais  
 
1 A Forrester ajusta o risco dos indicadores financeiros resumidos para levar em conta a possível incerteza dos custos 
e benefícios estimados. Para obter mais informações, consulte a seção sobre riscos. 
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