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Resumo

Medindo o valor do serviço por meio de pesquisa 

Em dezembro de 2012, a Cisco encomendou à Forrester 
Consulting um estudo Total Economic Impact™ (TEI) para ajudar 
os clientes a entenderem os benefícios comerciais e o possível 
retorno sobre o investimento do Serviço de Otimização de 
Rede Cisco®. Esse serviço de suporte proativo se concentra 
na otimização de sua rede para viabilizar a inovação comercial 
usando o conhecimento especializado da Cisco, as avaliações 
de rede, as melhores práticas e os recursos de serviço 
inteligentes.

Usando a metodologia Total Economic Impact™, desenvolvida 
pela Forrester Research, que inclui entrevistas com o cliente 
e análises financeiras detalhistas, a Forrester Consulting 
desenvolveu uma organização composta, a Organização A, 
e determinou um retorno sobre o investimento de acordo 
com o risco de mais de 200%.1 

O estudo descreve a experiência da Organização A com 
o serviço ao longo de três anos.

Destaques do estudo TEI™ 
Mais de 200% de retorno sobre o investimento1

O Cisco Network Optimization Service ajudou a 
Organização A a ter um retorno sobre o investimento quase 
que imediato de mais de 200%. Consulte o estudo TEI™ na 
íntegra para obter mais detalhes.

Ganhos de produtividade
O Cisco Network Optimization Service aumentou a 
produtividade da equipe de engenharia de rede da 
Organização A em 25%. Deixando tarefas, como o 
gerenciamento do ciclo de vida e a soluções de problemas, 
a cargo da Cisco, a Organização A foi beneficiada com 
tempo de inatividade reduzido e seus engenheiros 
conseguiram dedicar mais tempo a projetos estratégicos.

Aumento de recursos
A Organização A conseguiu evitar a contratação de três 
engenheiros de rede altamente qualificados devido ao 
suporte técnico ao engenheiro da Cisco e ao acesso a 
recursos de serviço inteligentes e melhores práticas. Esse 
aumento de recursos resultou em uma economia total de  
US$ 1.188.000.

Aproveitando ativos tecnológicos novos e atuais
A Organização A pagava por uma proteção extra de largura 
de banda que não era utilizada. Ela economizou US$ 3 
milhões ao longo de três anos quando os engenheiros do 
Cisco Network Optimization Service recomendaram que 
a rede fosse configurada para compartilhar a carga entre 
operadoras de telecomunicação.

Um estudo feito por uma consultoria independente revela como 
um cliente composto atingiu um retorno sobre o investimento 
de mais de 200%1 com o Serviço de Otimização de Rede Cisco.

“As recomendações sugeridas em relação 
à modernização de nossa tecnologia 
ajudaram a possibilitar a inovação que 
fazemos hoje.”

Gerente sênior
de engenharia de rede de organização de serviços de saúde
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1. Baseado em um retorno de investimento de três anos ajustado de acordo com os riscos. Fonte: “The Total Economic Impact™ of Cisco Network Optimization 
Service”, um estudo encomendado conduzido pela Forrester Consulting em nome da Cisco, março de 2013. A TEI (Total Economic Impact™) é uma metodologia 
padrão desenvolvida pela Forrester Research que captura e quantifica as opiniões dos clientes sobre os investimentos em tecnologia. 
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Evite custos
Usando o Cisco Network Optimization Service para apoiar 
o design da configuração, o planejamento da implementação 
e os testes, a Organização A conseguiu evitar o custo de 
serviços profissionais adicionais com uma economia de 
US$ 150.000 por ano, totalizando US$ 450.000 ao longo de 
três anos.

Tempo de inatividade reduzido
Padronizando sua rede com a ajuda da Cisco, a Organização A  
conseguiu reduzir o tempo de inatividade de seus principais 
sistemas em uma hora por ano. Ao longo de três anos, isso 
resultou em uma economia total de US$ 923.077.

Comece hoje mesmo
Saiba como o Cisco Network Optimization Service pode 
ajudá-lo a atender às necessidades comerciais e aproveitar 
ao máximo seu investimento em TI. Inscreva-se em nosso 
webcast sob demanda, “Get the Most Value from Your 
Network Investments”, e obtenha acesso ao estudo da 
Forrester Consulting.

Visite www.cisco.com/offer/optimize.

Benefício Valor em dólares

Redução de custos do número 
de funcionários do departamento 
de TI

US$ 1.188.000

Economia na produtividade do 
departamento de TI

US$ 2.400.000

Capacidade aprimorada de 
aproveitar a tecnologia

US$ 3.000.000

Prevenção de custos com 
serviços profissionais adicionais

US$ 450.000

Prevenção de custos devido 
à mitigação de riscos e ao 
aprimoramento da conformidade

US$ 600.000

Redução do tempo de inatividade US$ 923.077

Total US$ 8.561.077

Custo do Cisco Network 
Optimization Service

(US$ 2.000.000)

Benefícios econômicos líquidos US$ 6.561.077

Benefícios e economias da Organização A ao longo de  
três anos*

*Não ajustado de acordo com os riscos

Medição dos benefícios do serviço por meio de pesquisa 
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