
Examine los detalles del informe de Forrester en 
www.cisco.com/go/forrester-ucs. 

O Cisco UCS melhora 
a produtividade e reduz 
os custos de TI
A Forrester criou uma empresa mista com 3.000 
funcionários, US$ 500 milhões em receita e um data 
center. Análises financeiras descobriram que esta 
empresa ilustrativa aproveitou os seguintes benefícios 
ajustados ao risco após implantar o Cisco UCS: 
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Redução dos custos de portas e switches da rede em US$ 703.462

Aumento de 30% a 50% na produtividade e redução das despesas administrativas em 
US$ 584.908 ou o equivalente a dois engenheiros de TI trabalhando em tempo integral

Custos com atualizações de hardware totalmente depreciado foram evitados, o que gerou 
uma economia de US$ 239.273

Redução no tempo de execução do projeto de 75%, o que resultou em uma economia de 
US$ 177.971 de tempo de entrada no mercado

Economia de US$ 141.247 ao usar o Cisco UCS em seu ambiente de QA (controle de 
qualidade) como solução de recuperação de desastres secundária

Economias de produtividade do usuário final de 5 horas por ano foram atingidas, o que equivale 
a US$ 118.545

Redução dos custos de circuito elétrico em 40%, o que gerou uma economia de US$ 70.189

Redução dos cursos de energia e refrigeração em 50%, o que gerou uma economia de US$ 51.959 
para a empresa

Economia de US$ 38.994 proporcionada pela redução do espaço de data center

O Cisco Unified Computing System (Cisco UCS) reúne computação, 
rede, gerenciamento, virtualização e acesso ao armazenamento em 
uma única arquitetura integrada. Examine o possível retorno sobre 
o investimento (ROI) que uma empresa pode ter ao implantar 
o Cisco UCS no relatório Total Economic Impact™ (TEI) da Forrester. 
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Resultados de três anos ajustados ao risco

A Forrester adotou uma abordagem 
dividida em várias etapas para avaliar 
o impacto que o Cisco UCS pode ter 
em uma empresa.

Eles:

Entrevistaram funcionários dos departamentos 
de vendas e marketing, juntamente com os 
analistas da Forrester, para reunir dados 
sobre o mercado

Entrevistaram quatro clientes atuais do Cisco 
UCS, além de quatro empresas entrevistadas 
anteriormente pelo estudo do TEI em agosto 
de 2011

Criaram uma empresa mista única com base 
nas empresas entrevistadas

Construíram um modelo financeiro ajustado 
ao risco usando a metodologia TEI e os 
resultados de um estudo de caso detalhado 

Este estudo demonstra o impacto econômico 
total da implantação do Cisco UCS, incluindo 
os custos, benefícios e riscos que podem 
afetar a decisão de investimento de uma 
empresa de nível corporativo. 
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