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Os benefícios de mudar para 
o Red Hat Virtualization
Com base em um estudo independente
da Forrester Consulting

Com o Red Hat Virtualization, agora 
só estamos pagando as subscrições 

e economizamos em CapEx, mas 
também economizamos em OpEx.
Diretor de TI de uma grande empresa de serviços financeiros

Recuperação dos 
investimentos em
apenas 16 meses

Mais de 3 anosMais de 2 anosMais de 1 ano

Benefícios

O impacto de mudar para 
o Red Hat Virtualization

(US$ cumulativo)

Custos

benefício
líquido de

US$ 411 mil

US$ 1 milhão

A economia em CapEx, OpEx e 
desenvolvimento e uma redução 
em incidentes ofereceram o total 
de US$ 995 mil em benefícios.

US$ 495 mil
em economia em OpEx
O Red Hat Virtualization 
lida com a manutenção da 
sua solução de 
virtualização e vem com 
sua própria ferramenta de 
gerenciamento como 
padrão.

O quanto a sua organização se beneficiaria ao mudar para o Red Hat® 
Virtualization? A Forrester Consulting entrevistou executivos de uma 
grande empresa de serviços financeiros que fez exatamente isso, a 
fim de entender o efeito nos negócios e calcular o Total Economic 
Impact™ (impacto econômico total).

Livre dos custos iniciais e das licenças contínuas de sua solução de 
virtualização proprietária, a empresa conseguiu triplicar o número de 
máquinas virtuais (VMs) de maneira econômica, ajudando a TI a 
fornecer o serviço que a empresa precisava para inovar e expandir.

71% 
de retorno 
sobre o 
investimento (ROI)

O Red Hat Virtualization reduz o 
número de incidentes, 
economizando 200 horas da 
empresa em desenvolvimento 
por ano.

horas

US$ 486 mil
em economia em CapEx
O Red Hat Virtualization é 
baseado em um modelo de 
subscrição com taxas 
mensais previsíveis, por 
isso, não há mais a 
necessidade de custos 
iniciais com licenças ou 
manutenção anual.
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A empresa viu o benefício líquido 
de US$ 411 mil nos três primeiros 
anos – um ROI de 71%.

crescimento em benefícios no total

3x
A flexibilidade do Red Hat 
Virtualization ajudou a empresa a 
aumentar mais do que três vezes 
suas VMs, passando de 300 para 
950 máquinas virtuais.

Para saber mais sobre o Red Hat Virtualization 
e seus benefícios, leia o estudo na íntegra na 
Forrester Consulting.

 

 
 

Um estudo da Forrester Total Economic Impact™

encomendado pela Red Hat
 

Julho de 2019
  

O Total Economic ImpactTM do Red Hat 
Virtualization

  

   
O caso de negócios de uma grande 

empresa de serviços financeiros
 

 

As estimativas do impacto financeiro são indicadas como valores presente (PV) de três anos e que são 
ajustados ao risco.

Fonte: The Total Economic Impact™ do Red Hat Virtualization, um estudo encomendado em julho de 
2019 realizado pela Forrester Consulting em nome da Red Hat.
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