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Resumo Executivo
A Microsoft encomendou à Forrester Consulting a realização 
de um estudo Total Economic Impact™ (TEI) e a análise do 
retorno de investimento (ROI) potencial que as empresas 
poderão obter através da implementação do Surface Hub 
em espaços tradicionais e não tradicionais. A finalidade 
deste estudo é fornecer aos leitores uma estrutura de 
avaliação do potencial impacto financeiro das vantagens 
de comunicação e colaboração proporcionadas pelo Surface 
Hub às organizações, comparativamente aos espaços de reunião tradicionais equipados com ecrãs não táteis e quadros. 
As empresas poderão tirar partido da plataforma informática tátil e equipada com um ecrã de grandes dimensões para 
melhorarem o resultado da colaboração em reuniões presenciais, desfrutando igualmente das opções de comunicação 
com um só toque para incluírem participantes externos. O estudo concentra-se no impacto positivo do Surface Hub 
nos seguintes aspetos: tempo de gestão da reunião, participação remota em reuniões, colaboração espontânea, custo 
e complexidade do equipamento da sala de reuniões e realização de mais vendas através de apresentações apelativas 
e interativas aos clientes.

para melhor compreender as vantagens, os custos e os riscos associados a uma implementação do Surface Hub, 
a Forrester entrevistou vários adotantes iniciais do Surface Hub para obter informações sobre os custos e as vantagens 
que estes registaram. Os leitores poderão aplicar estas vantagens de comunicação e colaboração à análise do seu caso 
de negócio específico do Surface Hub. Cada organização instalou os dispositivos numa sala de reuniões ou numa área 
de colaboração (ou num suporte móvel, tornando-o acessível em ambas). As organizações utilizaram dispositivos Surface 
Hub para comunicarem com utilizadores remotos através do Skype para Empresas (aumentando desta forma a eficiência 
da colaboração), anotar e partilhar informações em reuniões presenciais e remotas, apresentar conteúdos partilhados 
ou apresentar argumentos de vendas em reuniões com clientes. Os resultados foram resumidos sob a forma de uma 
organização representativa que implementou seis dispositivos até ao final do primeiro ano, com um aumento significativo 
planeado para o segundo e terceiro ano.

Antes do Surface Hub, estas empresas utilizavam alguns ou todos os equipamentos seguintes nas salas de reuniões: 
quadros, ecrãs de projeção ou monitores de ecrã plano, PCs de secretária, mesas de conferência de grandes dimensões, 
altifalantes, um telefone com alta voz e outro equipamento. As áreas de colaboração dispunham apenas de algumas 
cadeiras e, em alguns casos, de um quadro. Estas organizações desfrutaram da vantagem de poderem expandir 
a colaboração e simplificar os dispositivos existentes nas salas de reuniões, além de poderem utilizar funcionalidades 
novas (como a utilização de tinta digital) e de melhorarem a participação de utilizadores remotos nas reuniões.

O SURFACE HUB FOMENTA A PRODUTIVIDADE NAS REUNIÕES, REDUZ OS CUSTOS E AJUDA A AUMENTAR AS VENDAS

As entrevistas realizadas pela Forrester a cinco clientes, e a subsequente análise financeira, concluíram que uma 
organização composta baseada nas organizações entrevistadas desfrutou do ROI ponderado potencial e das 
vantagens presentes na Figura 1.1 Consulte o Apêndice A para obter uma descrição da organização composta.

A análise da organização composta, que inclui uma implementação lenta do Surface Hub ao longo do ano 1 e uma 
implementação agressiva nos anos 2 e 3, aponta para a obtenção de vantagens aproximadas de 110.000 USD, 
685.000 USD e 1 milhão de USD nos anos 1, 2 e 3, respetivamente. Os custos foram cerca de 36.500 USD durante 
a implementação e cerca de 71.000 USD, 345.000 USD e 315.000 USD nos anos 1, 2 e 3, respetivamente. As métricas 
resumidas estimadas apontam para um ROI de 138% e uma recuperação do investimento em cerca de nove meses.
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"Tínhamos uma reunião com um cliente para 
propor um projeto. Utilizámos o Surface Hub em 
vez do quadro e a reunião teve um êxito tremendo". 
~ Diretor de design e construção, firma 
de arquitetura

Fonte: Forrester Research, Inc.

FIGURA 1
Resumo Financeiro Ilustrativo do ROI Ponderado Potencial a Três Anos e das Principais Vantagens

ROI:
138%

Vendas:
▲ 20%

Custos de impressão:
▼ 25 USD por reunião

Tempo poupado nas reuniões:
▼ 15-23 min. por reunião



›  Vantagens. Embora esteja planeada uma implementação conservadora para o primeiro ano, a implementação planeada 
para os anos 2 e 3 é muito maior, pelo que as vantagens esperadas aqui resumidas também são consideravelmente 
superiores nesses anos. Consulte o capítulo Vantagens, que começa na página 9, para obter mais detalhes sobre as 
vantagens anuais esperadas. Eis um resumo das vantagens ponderadas potenciais da organização composta:

•    Aumento da produtividade pré- e pós-reunião de 75%, totalizando aproximadamente 48.000 USD no 
primeiro ano. Durante uma reunião padrão de uma hora, os colaboradores da organização composta despendiam 
frequentemente 10 minutos ou mais a configurar serviços de partilha de vídeo ou ecrã para os participantes 
remotos. Após a conclusão da reunião, os colaboradores despendiam mais 20 minutos a introduzir notas, 
fotografar quadros e a enviar estes ficheiros por e-mail aos colegas.

•    Redução de custos superior a 8.000 USD por sala para a qual estava prevista a instalação ou atualização 
de equipamento. Se não fosse o Surface Hub, as salas e áreas de colaboração seriam geralmente equipadas 
com quadros. Na maior parte dos casos seriam utilizados quadros analógicos, embora, em alguns casos, fossem 
utilizados quadros digitais ou "inteligentes", mais dispendiosos. A utilização das funcionalidades incorporadas 
no Surface Hub permite igualmente possível evitar a aquisição de determinado equipamento audiovisual, como 
monitores, projetores, ecrãs, telefones com alta voz e câmaras de vídeo.

•    Redução de custos relacionados com impressão de cerca de 9.000 USD no primeiro ano. A colaboração com 
o Surface Hub helps ajuda a eliminar a necessidade de materiais impressos para tomada de apontamentos ou 
anotação, visto que os participantes podem fazer anotações diretamente no ecrã.

•    Aumento de 20% das vendas nas reuniões de vendas presenciais realizadas numa sala de reuniões com 
um Surface Hub, totalizando mais de 44.000 USD no primeiro ano. O Surface Hub proporciona vantagens 
específicas aos representantes de vendas: serve de plataforma de apresentação e colaboração, quer presencial 
quer remotamente. Devido à experiência de utilização superior, os argumentos de vendas apresentados através 
do Surface Hub original uma maior taxa de sucesso.

•    Melhoramento da colaboração, maior qualidade dos bens e serviços desenvolvidos e uma tomada de 
decisões globalmente mais rápida e melhor. Por exemplo, designers de produção envolvidos na criação da 
máquinas complexas podem visualizar mais facilmente os detalhes dos designs criados e trabalharem em conjunto 
na mesma visualização de um produto a partir de várias localizações.

› Custos. A organização composta desfrutou dos seguintes custos ponderados potenciais:

•    O dispositivo Surface Hub tem um custo aproximado de 33.000 USD durante o período inicial e de 
54.000 USD no primeiro ano. Os custos do dispositivo são calculados com base no preço de revenda esperado 
e incluem um conjunto conservador de acessórios típicos, como um suporte de montagem em parede, um suporte 
móvel ou uma caneta adicional. Tal como acontece com as vantagens, espera-se que os custos do dispositivo 
aumentem consideravelmente nos anos 2 e 3, conforme detalhado na secção Custos, que começa na página 16.

•    Custos de implementação e gestão corrente e outros custos de aproximadamente 3.500 USD durante 
o período inicial e aproximadamente 17.000 USD durante o primeiro ano. Estes custos refletem os serviços 
padrão de implementação e suporte fornecidos pela Microsoft e pelos Parceiros Microsoft. Este custos abrangem 
o suporte e a manutenção dos dispositivos Surface Hub.

Exclusões de Responsabilidades
O leitor deve estar ciente dos seguintes factos:

› O estudo foi encomendado pela Microsoft e entregue pela Forrester Consulting. O estudo não se destina a ser utilizado 
como uma análise competitiva.

› A Forrester não efetua quaisquer  pressupostos relativamente ao ROI potencial que outras organizações poderão obter. 
A Forrester recomenda vivamente que os leitores utilizem as suas próprias estimativas, no âmbito da estrutura fornecida 
no relatório, para determinarem a adequação de um investimento no Microsoft Surface Hub.

› A Microsoft reviu o estudo e forneceu comentários à Forrester, mas a Forrester mantém o controlo editorial sobre o estudo 
e as respetivas conclusões, não aceitando alterações que contradigam as conclusões da Forrester ou que obscureçam 
o significado do estudo.

› A Microsoft forneceu os nomes dos clientes para as entrevistas, mas não participou nas entrevistas.
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Fonte: Forrester Research, Inc.

Estrutura e Metodologia do TEI

INTRODUÇÃO

Tendo como base as informações fornecidas nas entrevistas, a Forrester criou uma estrutura TEI (Total Economic Impact) 
relacionada com a implementação do Microsoft Surface Hub nestas organizações. O objetivo da estrutura é identificar 
os custos, as vantagens, a flexibilidade e os fatores de risco que afetam a decisão de investimento, para ajudar as 
organizações a saberem como tirar partido de vantagens específicas, reduzirem os custos e melhorarem os objetivos 
de negócio gerais de ganhar, servir e reter clientes.

ABORDAGEM E METODOLOGIA

A Forrester utilizou uma abordagem em vários passos para avaliar o impacto que o Microsoft Surface Hub pode ter numa 
organização (consulte a Figura 2). Especificamente, a Forrester:

› Entrevistou especialistas de  marketing, vendas e/ou consultoria da Microsoft, juntamente com analistas da Forrester, 
para recolher dados relativos ao Surface Hub e ao mercado para o Surface Hub.

› Entrevistou cinco organizações que foram adotantes iniciais e estão atualmente a utilizar o Microsoft Surface Hub, 
para obter dados relacionados com custos, vantagens e riscos.

› Concebeu uma organização composta baseada nas características das organizações entrevistadas (consulte o Anexo A).

› Construiu um modelo financeiro representativo das entrevistas utilizando a metodologia TEI. O modelo financeiro foi 
povoado com os dados de custos e vantagens obtidos durante as entrevistas, conforme aplicados à organização composta.

› Efetuou a ponderação potencial do modelo financeiro com base nas preocupações e problemas realçados pelas 
organizações entrevistadas O cálculo da ponderação potencial é uma parte fundamental da metodologia TEI. Embora as 
organizações entrevistadas tenham fornecido estimativas de custos e vantagens, algumas categorias incluíam um intervalo 
alargado de respostas ou várias forças externas que poderão ter afetado os resultados. Por este motivo, foi efetuado 
o cálculo da ponderação potencial de alguns totais de custos e vantagens, conforme detalhado em cada secção relevante.

A Forrester utilizou quatro elementos fundamentais do TEI na modelação do serviço do Microsoft/Surface Hub: vantagens, 
custos, flexibilidade e riscos.

Tomando em consideração a sofisticação cada vez maior que as empresas utilizam na análise do ROI relacionada com 
investimentos em TI, a metodologia TEI da Forrester tem como objetivo fornecer uma visão detalhada do impacto económico 
total das decisões de compra. Consulte o Apêndice B para obter informações adicionais sobre a metodologia TEI.
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FIGURA 2
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Análise

ORGANIZAÇÃO COMPOSTA

Para este estudo, a Forrester realizou um total de cinco entrevistas com representantes das empresas seguintes, que são 
clientes da Microsoft:

› Uma empresa de arquitetura comercial sediada nos Estados Unidos.

› Uma grande firma de advogados sediada da região do centro-oeste dos Estados Unidos.

› Um fabricante de automóveis europeu.

› Um grande centro médico sediado nos Estados Unidos.

› Uma universidade privada de investigação sediada nos Estados Unidos.

Estas organizações trabalharam com a Microsoft para participarem num programa de adoção inicial do Surface Hub, que 
teve início em meados de 2015 com o fornecimento e instalação de um dispositivo de 84" e um dispositivo de 55" para 
a maior parte das organizações; algumas receberam mais unidades.

Todas as organizações colocaram os dispositivos em salas de conferências ou áreas de colaboração frequentemente 
utilizadas para substituir outros quadros e ferramentas de apresentação ou como ferramenta adicional para melhorar 
a colaboração, dando aos colaboradores a oportunidade de utilizar os dispositivos em reuniões de equipa, reuniões 
com clientes e sessões de colaboração. Várias organizações entrevistadas tinham igualmente experiência na utilização 
de dispositivos Perceptive Pixel, que foram desenvolvidos por uma empresa adquirida pela Microsoft e utilizam uma 
tecnologia de ecrã tátil e utilização de tinta digital que foi implementada no Surface Hub.

Com base nas entrevistas, a Forrester construiu uma estrutura TEI, uma empresa composta e uma análise do RIO 
associado que ilustra as áreas financeiramente afetadas. A organização composta sintetizada pela Forrester a partir destes 
resultados representa uma organização com as seguintes características:

› É uma firma de design/fabrico sediada nos E.U.A. com uma grande equipa de vendas a empresas (como uma firma de 
arquitetura ou fabrico, embora organizações de outros setores de atividade sejam igualmente relevantes para este estudo).

› Tem 2.000 colaboradores.

› Tinha (e ainda tem) vários tipos de salas de conferências e opções de automatização. As salas com tecnologias de 
reunião tradicionais possuem quadros, a maior parte dela possui ecrãs e as salas de maiores dimensões estão equipadas 
com soluções de informática e automatização.

› O reequipamento/atualização de duas salas de reuniões de grandes dimensões estava previamente agendado, estando 
agendadas ações semelhantes para outras salas ao longo dos próximos anos.

A organização concluiu que existiam vantagens associadas à participação no programa e estava muito interessada em 
começar a utilizar os dispositivos. Olhando para o futuro, a empresa considera que existem muitas vantagens associadas 
à utilização dos dispositivos Surface Hub. A organização tenciona adquirir mais dispositivos no primeiro ano e proceder 
a uma implementação mais alargada nos anos 2 e 3:

› Foram instalados dois dispositivos Surface Hub durante o período de adoção inicial, sendo instalados mais quatro 
dispositivos ao longo do primeiro ano.

› Está planeada uma implementação muito mais alargada ao longo dos anos 2 e 3, com a instalação de mais dispositivos 
em salas de conferências e a criação de novas áreas de colaboração.

DESTAQUES DAS ENTREVISTAS

Enquanto adotantes iniciais do Surface Hub, as organizações entrevistadas puderam quantificar vantagens principalmente 
associadas à colaboração e à comunicação. O fator de forma, a tecnologia e o software integrado do dispositivo podem 
ajudar a melhorar a produtividade das reuniões, a reduzir os custos e a melhorar os resultados de desenvolvimento de 
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negócios com clientes. As organizações puderam igualmente 
identificar várias áreas em que já tinham observado melhoramentos 
ou em que esperavam ver melhoramentos no futuro, após os 
dispositivos Surface Hub serem implementados de forma mais geral 
na organização e serem integrados em mais processos específicos 
do negócio; no entanto, estas vantagens não foram quantificadas. 

As organizações resumiram a respetiva situação antes e depois 
da implementação do Surface Hub, elaborando um resumo das 
principais áreas de vantagens que tinham alcançado ou esperavam 
vir a alcançar. 

Situação

As organizações entrevistadas, provenientes de vários setores de 
atividade e utilizando o Surface Hub em várias funções, realçaram 
vários problemas e oportunidades que esperavam resolver ou virão 
a resolver com o Surface Hub:

› Todas as organizações realçaram o objetivo de reduzir ou eliminar 
o tempo despendido a preparar a sala. Os fatores contribuintes 
foram atribuídos à ligação dos conteúdos aos ecrãs, à existência 
de várias soluções de conferência para a inclusão de utilizadores 
remotos e à distribuição de notas após uma reunião. "A maior parte das salas de conferências tem um PC dedicado; 
por este motivo, a pessoa responsável pela organização da reunião tem de ir para a sala mais cedo, iniciar sessão nesse 
computador e configurar todos os aspetos necessários", afirmou o diretor de mensagens e colaboração do centro médico 
sediado nos E.U.A.

› Várias organizações realçaram o objetivo de encorajar e facilitar a colaboração entre colaboradores e equipas. As 
soluções propostas incluíam a criação de mais áreas de colaboração espontânea e salas de reunião não tradicionais. 
“O potencial que vimos para o Surface Hub não é a substituição de todas as tecnologias de vídeo das salas de 
conferências, mas a colocação em salas de conferências colaborativas. Salas de troca de ideias, onde as pessoas vão 
usar o quadro, ligar ao quadro ou desenhar no quadro", afirmou o diretor de design e construção da firma de arquitetura.

› Algumas organizações realçaram a forma como as salas equipadas com dispositivos Surface Hub impressionaram os 
clientes e proporcionaram reuniões de vendas de maior qualidade, originando novos negócios e um aumento das vendas.

› Algumas organizações realçaram o custo elevado associado ao 
equipamento de uma sala de reuniões. As salas típicas necessitam 
de um ecrã, quadros, telefones com alta voz, câmaras, uma 
mesa de conferência de grandes dimensões, um PC e outro 
equipamento. “Falámos com o departamento de TI para lhes 
comunicar valores básicos. O equipamento atual, antes do 
[Surface] Hub, é composto por um ecrã plano, uma câmara Web 
e um computador, e estes não estão particularmente integrados”, 
afirmou o diretor de design e construção da firma de arquitetura.

› A firma de advocacia descreveu o objetivo de ajudar as 
equipas dos vários escritórios a trabalharem melhor em conjunto 
e a criarem apresentações mais interativas e apelativas em tribunal 
através de um dispositivo tátil de grandes dimensões. "Temos dois 
escritórios e os nossos colaboradores de ambos os escritórios 
trabalham frequentemente em conjunto nos projetos. Temos tido 
dificuldades em fazer com que estas equipas sejam tão eficientes 
como as equipas que estão no mesmo escritório e podem reunir-se 
numa sala de conferências e partilhar um quadro", afirmou o COO 
da firma de advocacia sediada nos E.U.A.

› O centro médico descreveu o objetivo de possuir mais dispositivos 
táteis para quiosques e apresentação de informações clínicas.

"A maior parte das salas 
de conferências tem um PC 
dedicado; por este motivo, 
a pessoa responsável pela 
organização da reunião 
tem de ir para a sala mais 
cedo, iniciar sessão nesse 
computador e configurar 
todos os aspetos necessários".

~ Diretor de mensagens e  colaboração, 
centro médico sediado nos E.U.A.

"Temos dois escritórios 
e os nossos colaboradores de 
ambos os escritórios trabalham 
frequentemente em conjunto nos 
projetos. Temos tido dificuldades 
em fazer com que estas equipas 
sejam tão eficientes como as 
equipas que estão no mesmo 
escritório e podem reunir-se 
numa sala de conferências 
e partilhar um quadro".

~ COO, firma de advocacia sediada nos E.U.A.
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› As duas firmas de design (a firma de arquitetura e o fabricante de automóveis) realçaram o objetivo de fornecer 
ferramentas de maior qualidade para promover a capacidade de design, a rapidez e a colaboração.

› A universidade descreveu o objetivo de melhorar o ensino através da utilização da tecnologia, incluindo dispositivos 
que os instrutores pudessem utilizar para a explicação mais aprofundada de conceitos e que os estudantes pudessem 
utilizar (e já estivessem a utilizar) para colaborarem de forma mais eficiente em projetos de grupo. "Como é de esperar, 
os estudantes são extremamente rápidos a adotar uma tecnologia nova", afirmou o designer instrucional da universidade 
privada de investigação. 

Solução

Os dispositivos Surface Hub de 55" e 84" ajudaram as organizações entrevistadas a resolverem muitos dos problemas 
listados acimada e a tirarem partido de muitas das oportunidades. A implementação começou lentamente, mas deve 
crescer significativamente nos próximos anos.

Relativamente aos problemas e oportunidades que ainda não estão abrangidos, o potencial das aplicações desenvolvidas por 
terceiros (como uma aplicação CAD com suporte tátil) deixou as organizações entusiasmadas com o futuro do Surface Hub.

Resultado

As entrevistas relevaram várias vantagens proporcionadas pelo Surface Hub:

› As reuniões são preparadas e concluídas mais rapidamente, 
especificamente no que respeita à partilha de notas 
e informações após a reunião e à participação remota. 
Os participantes remotos puderam entrar na reunião com um 
só clique, utilizando o Skype para Empresas. Isto constituiu um 
melhoramento relativamente às experiências anteriores, em que 
os participantes tinham de utilizar uma combinação de soluções de 
telefone e videoconferência. As notas das reuniões também foram 
rapidamente distribuídas como um ficheiro do OneNote ou .png. 
“O envio de ficheiros do OneNote por e-mail após uma reunião 
poupou tempo em cada reunião em que usámos o Surface Hub”, 
afirmou o COO da firma de advocacia.

› É possível evitar custos associados ao equipamento da sala 
de reuniões.  É possível evitar os custos associados à atualização 
de salas existentes ou à criação de novas salas através de um só 
dispositivo Surface Hub, que pode funcionar como computador, 
ecrã, quadro, telefone e dispositivo de videoconferência. "Falámos com o departamento de TI para lhes comunicar 
valores básicos", afirmou o diretor de design e construção da firma de arquitetura.

› As reuniões de vendas com clientes atuais e potenciais terminam mais frequentemente com o fecho de 
uma venda. Os clientes ficaram impressionados com a qualidade do design dos dispositivos de apresentação e os 
organizações puderam fazer apresentações de maior qualidade. As organizações desfrutaram da oportunidade de 
permitir que o cliente utilizasse o ecrã para desenharem um diagrama em conjunto ou elaborarem uma lista em equipa, 
proporcionando um nível superior de envolvência e interação. "Tínhamos uma reunião com um cliente para propor um 
projeto. Utilizámos o Surface Hub em vez do quadro e a reunião teve um êxito tremendo", afirmou o diretor de design 
e construção da firma de arquitetura.

› As tarefas específicas do processo ou do negócio são concluídas de forma mais colaborativa e um nível de 
qualidade superior. Conforme detalhado na secção Situação, acima, as organizações identificaram vários problemas 
e oportunidades relacionados com processos específicos do setor ou da função nos quais o Surface Hub proporcionou 
melhoramento ou nos quais é esperado um melhoramento futuro. Já foram proporcionados cenários de colaboração 
específicos, como alguns cenários de design, ensino e (conforme descrito acima) vendas. A disponibilidade de mais 
processos detalhados está associada à expetativa de um catálogo de aplicações mais alargado, relacionado com os 
setores da medicina, lei, design, fabrico e ensino, entre outros.

8

"Tínhamos uma reunião 
com um cliente para propor 
um projeto. Utilizámos 
o Surface Hub em vez do 
quadro e a reunião teve 
um êxito tremendo".
~ Diretor de design e construção, 
firma de arquitetura
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VANTAGENS

A organização composta desfrutou de várias vantagens desde o início da utilização dos dispositivos Surface Hub. Visto 
que as organizações estão a utilizar os dispositivos numa fase inicial do ciclo de vida, as informações fornecidas por cada 
organização entrevistada centram-se principalmente na forma como o Surface Hub ajudou a proporcionar vantagens de 
colaboração e comunicação. As principais vantagens identificadas pelas organizações entrevistadas incluem:

›  Aumento da produtividade das reuniões, especialmente no que respeita ao início de reuniões com participantes remotos 
e ao processamento de tarefas pós-reunião.

› Redução dos custos associados ao equipamento da sala de reuniões e redução de custos associados à impressão.

›  Melhoramento dos resultados das reuniões com clientes realizadas em salas equipadas com o Surface Hub, originando 
mais vendas e vendas de valores superiores.

› Aumento da colaboração e do impacto no negócio. Embora as organizações tenham assinalado estas vantagens, 
especialmente em cenários verticais específicos, elas não foram quantificadas. As vantagens podem ser encontradas 
na última secção sobre vantagens.

Aumento da produtividade das reuniões

O Surface Hub permite iniciar e concluir as reuniões mais rapidamente. A duração das tarefas realizadas durante 
as reuniões também são efetuadas mais rapidamente, como a ligação de portáteis para partilha de conteúdos 
individuais ou garantir que todos os participantes abriram o conjunto de diapositivos correto do PowerPoint 
e estão a ver o diapositivo correto. A aplicação Skype para Empresas permite aceder a reuniões com um só 
toque, evitando os problemas eventualmente associados à ligação de um dispositivo, como a atualização 
da resolução ou a configuração de monitores primários e secundários. Quaisquer notas capturadas durante 
a reunião nas várias aplicações de produtividade e ferramentas de navegação na Web já estão em formato digital 
e podem ser guardadas através do OneNote ou de outras aplicações, evitando a necessidade de fotografar 
o quadro ou da transcrição; além disso, as notas são automaticamente eliminadas do dispositivo Surface Hub 
em caso de esquecimento dos utilizadores. As tarefas pós-reunião envolvem agora apenas alguns clique para 
enviar as notas do OneNote a todos os participantes ou para guardá-las no SharePoint. “Tenho no telemóvel 
cerca de 50 fotografias de quadros, tiradas ao longo dos últimos cinco anos, que consulto frequentemente; se 
não transcrever o seu conteúdo, terei de percorrer as minhas fotografias para as encontrar sempre que preciso 
delas. O envio de ficheiros do OneNote por e-mail após uma reunião poupou tempo em cada reunião em que 
usámos o Surface Hub”, afirmou o COO da firma de advocacia sediada nos E.U.A. O diretor de informática da 
firma realçou a forma como o dispositivo ajuda a aumentar a segurança das informações: “As nossas ideias não 
estão penduradas numa parede, onde podem ser vistas por qualquer pessoa externa ao escritório”. 

A Tabela 1 mostra o tempo estimado despendido pelos participantes numa reunião a capturar as informações, 
as notas e os resultados da troca de ideias durante uma reunião utilizando o OneNote, um ecrã tátil e tinta 
digital. Este valor toma em consideração o número de salas de reunião equipadas com dispositivos Surface 
Hub, o número estimado de reuniões agendadas por semana que poderão ser afetadas pelo Surface Hub, 
o número médio de participantes em cada reunião e a duração média por reunião. Para uma reunião média 
de 1 hora, são despendidos (em média) 20 minutos adicionais em tarefas pós-reunião, como introduzir as 
notas existentes nos quadros, fotografar os quadros, 
transpor as anotações em papel para um formato digital 
ou transcrever as explicações que acompanham um 
diagrama ou uma imagem. 

Com o Surface Hub, a organização pode utilizar tinta 
digital e o OneNote para anotar documentos, tirar 
apontamentos e capturar todas as informações que, 
anteriormente, seriam escritas num quadro. Quando um 
mapa, uma imagem ou um diagrama é apresentado, os 
participantes na reunião podem escrever diretamente 
na imagem digital, reduzindo significativamente 
o tempo despendido a redesenhar setas ou notas, 

“O envio de ficheiros do OneNote 
por e-mail após uma reunião 
poupou tempo em cada reunião 
em que usámos o Surface Hub”.
~ COO, firma de advocacia sediada nos E.U.A.



a alterar diagramas ou a transcrever notas manuais, evitando igualmente qualquer confusão relacionada com 
a transcrição correta de notas manuais numa imagem ou diagrama. Em conjunto, isto constitui uma redução 
significativa do tempo despendido na revisão de notas após a reunião pelos autores das anotações e pelos 
outros participantes – uma redução média de 75% do tempo, conforme estimado pela organização.

Além disso, conforme estimado pela organização representativa, 33% de todas as reuniões incluirão 
participantes remotos. A gestão destas reuniões é igualmente mais rápida e mais fácil, graças à funcionalidade 
de um só toque para iniciar a reunião online. "Realizamos reuniões entre os escritórios com o Surface Hub. Eles 
ligam da sua sala de reuniões ao nosso Surface Hub. Por vezes, várias pessoas ligam ao Surface Hub da nossa 
sala de reuniões a partir dos próprios escritórios, usando os seus tablets Surface com o Skype para Empresas”, 
afirmou o diretor de informática da firma de advocacia sediada nos E.U.A.

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3

A1
Número de salas e áreas 
de reunião equipadas com 
dispositivos Surface Hub

6 26 41

A2
Número de reuniões agendadas 
por semana que podem ser 
afetadas pelo Surface Hub

30 260 410

A3 Número médio de participantes 
por reunião 4 4 4

A4 Percentagem de reuniões com 
participantes remotos 33% 33% 33%

A5 Duração típica de cada  
reunião (min.) 60 60 60

A6
Para reuniões com participantes 
remotos, tempo médio despendido 
a processar as ligações dos 
participantes remotos (min.)

10 10 10

A7
Tempo médio despendido pós-
reunião a transcrever e distribui 
notas e outras informações (min.)

20 20 20

A8 Percentagem de tempo pré- e pós-
reunião poupado com o Surface Hub 75% 75% 75%

A9 Taxa horária média por 
participante na reunião 70 USD 70 USD 70 USD

A10 Percentagem de tempo recuperado 
para tarefas de trabalho 50% 50% 50%

Aumento da produtividade  
das reuniões

A2 * A3 * (A6/60

At * A4 + A7/60) *  
52 * A8 * A9 * 63.609 USD 551.278 USD 869.323 USD

A10

Ponderação  ↓25%

Atr

Aumento da produtividade das 
reuniões — maior facilidade 
da configuração de reuniões 
remotas e maior velocidade 
da logística pós- reunião 
(ponderado)

0 USD 47.707 USD 413.459 USD 651.992 USD

Fonte: Forrester Research, Inc.
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TABELA 1
Aumento da Produtividade das Reuniões Relacionado com a Gestão de Participantes Remotos e as Tarefas Pós-reunião



Especialmente para organizações que dispõem 
atualmente de várias soluções díspares de vídeo, telefone 
e/ou partilha de ecrã, as tarefas associadas ao início 
da reunião e a garantir que todas as pessoas estão 
online podem demorar tempo e até mesmo um erro 
pequeno pode originar atrasos significativos no início da 
reunião (a organização representativa estima um atraso 
de 10 minutos). Com o Surface Hub, até mesmo as 
organizações com uma só solução podem evitar as tarefas 
de configuração, instalação e integração necessárias; 
estas organizações podem agora iniciar uma reunião do 
Skype para Empresas com vídeo, áudio e partilha de ecrãs 
através de um simples toque num botão. A organização 
estima que pode poupar 75% deste tempo.

Esta poupança de 75% do tempo associado a estas tarefas 
representa uma poupança de 15 a 23 por reunião. Uma 
grande parte do tempo poupado é aplicada em tarefas 
adicionais, como a resolução de problemas pessoais, 
a realização de outras tarefas de trabalho ou a socialização 
com colegas. A organização estima que isto represente 
cerca de 63.609 USD no primeiro ano e, graças ao crescimento significativo da implementação esperado nos anos 
2 e 3, a um aumento das vantagens no valor de 551.278 USD no Ano 2 e de 869.323 USD no Ano 3.

Visto que esta vantagem é calculada com base em várias médias e estimativas, existe um risco de 
sobrestimação nas situações em que apenas uma ou duas alterações podem originar resultados diferentes 
associados às vantagens. Por este motivo, foi aplicada uma ponderação de 25%; os totais ponderados são de 
47.707 USD no Ano 1, 413.459 USD no Ano 2 e 651.992 USD no Ano 3, conforme ilustrado na Tabela 1. Para 
mais informações, consulte a secção sobre Riscos.

A firma de arquitetura salientou outra vantagem, baseada nas várias reuniões em que o cliente teve de aguardar 
alguns minutos adicionais na sala de espera. Embora isto não tenha sido incluído na modelação financeira, os 
colaboradores tiveram de limpar rapidamente a sala de conferências após a reunião anterior, o que incluiu apagar 
os quadros, remover os exemplos afixados nas paredes e contactar um colega que tinha escrito "guardada" junto 
das notas existentes no quadro. A utilização de quados aumenta o risco de fuga de informações confidenciais 
– até mesmo os vestígios de notas apagadas podem ser legíveis, talvez por outros colaboradores que passem 
pela sala ou por clientes que estejam na sala para outra reunião. "Antes do Surface Hub, tínhamos verdadeiras 
correrias para remover diagramas antigos ou afixar diagramas novos antes que os clientes chegassem ou 
enquanto eles estavam à espera”, afirmou o diretor de design e construção da firma de arquitetura.

Redução de Custos Relacionados com a Impressão e a Compra de Equipamento para a Sala

Para a organização, o Surface Hub substituiu vários dispositivos. A sala de conferências com o Surface Hub de 84" 
não necessita de quadros, de um ecrã e um projetor, de um PC dedicado, de uma câmara de vídeo, de um telefone 
para conferência ou de cabos para ligação de monitores. A organização composta pode igualmente evitar adquirir 
uma mesa de conferência especializada que incluía um armário com fechadura para guardar o PC. Embora, 
isoladamente, a solução alternativa que inclui um projetor e um ecrã ou monitor possa ter um custo inferior ao do 
Surface Hub, o custo de todo o equipamento é muito mais próximo do custo do Surface Hub – e, para algumas 
organizações, pode mesmo ter um custo superior, especialmente no que respeita ao custo do dispositivo Surface 
Hub de 55". Cada quadro custa algumas centenas de dólares. Um monitor de 70" poderá custar 10.000 USD ou 
mais (embora uma firma com um orçamento menor possa optar por um ecrã de 40" por apenas alguns milhares de 
dólares). O dispositivo de chamada de conferência e uma câmara de vídeo podem custar, no mínimo, 1.000 USD. 
A organização estima uma poupança média de equipamento da sala não inferior a 8.300 USD. 

Note que este valor não inclui opções adicionais, como monitores ou projetores de maior qualidade, um 
quadro eletrónico ou a integração ou substituição de quaisquer sistemas de gestão de salas de conferências; 
no entanto, várias organizações tencionam implementar estas opções ou poderão tomá-las em consideração 
no futuro. O fabricante de automóveis realçou uma opção adicional: "Estamos a fazer experiências relativas 

"Antes do Surface Hub, 
tínhamos verdadeiras 
correrias para remover 
diagramas antigos ou afixar 
diagramas novos antes que 
[os clientes novos] chegassem 
ou enquanto eles estavam 
à espera".

~ Diretor de design e construção,
firma de arquitetura
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à disposição da sala de conferências. Nem sempre precisamos de uma mesa e de cadeiras". O Surface Hub 
permite que o fabricante considere novas disposições da sala de conferências para proporcionar áreas de 
reunião mais privadas que encorajem a interação e a colaboração com o Surface Hub. Estas configurações 
podem igualmente motivar a realização de reuniões mais rápidas – visto os presentes estarão constantemente 
de pé, não irão querer desviar-se do assunto e pretenderão concluir a reunião mais rapidamente.

Fonte: Forrester Research, Inc.

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3

B1 Número de dispositivos Surface 
Hub instalados 2 4 20 15

B2 Percentagem de Surface Hubs 
instalados em salas de conferências 50% 50% 50% 50%

B3

Percentagem de salas de 
conferências com dispositivos 
Surface Hub que estavam 
agendadas para atualização

75% 75% 50% 50%

B4
Criação/atualização já planeada 
de Salas de Reunião e áreas de 
reunião espontânea

B1 * B2 * B3 1 1 5 3

B5

Redução média de custos de 
hardware e software por sala 
(quadros, ecrã, etc.) com  
o Surface Hub

8.300 USD 8.300 USD 8.300 USD 8.300 USD

B6 Percentagem de reuniões com 
material impresso 25% 25% 25%

B7
Reuniões com material impresso 
por semana em áreas de reunião 
com o Surface Hub

A2*B6 8 65 103

B8
Número total de páginas impressas 
por reunião que pode ser evitado 
com o Surface Hub

75 75 75

B9 Percentagem de impressões a cores 33% 33% 33%

B10 Custo por cópia a preto e branco 
(por página) 0,01USD 0,01USD 0,01USD

B11 Custo por cópia a cores  
(por página) 1,00 USD 1,00 USD 1,00 USD

B12
Redução de custos de impressão 
por reunião

B8 * ((1-B9) * B10 +
B9 * B11) 25,25 USD 25,25 USD 25,25 USD

Bt
Redução de custos relacionados 
com a impressão e a compra de 
equipamento

B4 * B5+B7 * B8 *  
((1-B9) * B10 + B9 * 

B10) * 52
8.300 USD 18.805 USD 126.853 USD 160.152 USD

Ponderação ↓10%

Btr
Redução de custos relacionados 
com a impressão e a compra de 
equipamento (ponderada)

7.470 USD 16.925 USD 114.168 USD 144.137 USD

TABELA 2
Redução de Custos Relacionados com a Impressão e a Compra de Equipamento para a Sala

12



Para a organização, a redução de custos estão apenas relacionadas com as salas de reuniões para as quais 
estava agendada uma atualização de equipamento. A Tabela 2 mostra o número total de dispositivos a adquirir. 
Em seguida, tomámos em consideração o número estimado de dispositivos a instalar na sala de conferências 
e substituímos uma atualização planeada (arredondamento). Note que, nos anos posteriores, serão instalados 
menos dispositivos nas salas de conferência, a favor das áreas de colaboração. A organização estima evitar 
uma a cinco atualizações planeadas de salas por ano, esperando evitar o custo médio de equipamento por 
sala de 8.300 USD.

A firma de arquitetura realçou uma redução de custos adicional que foi aplicada à organização composta: 
a redução de custos de impressão. Esta organização preparava, para cada reunião, um portefólio com ideias 
e rascunhos de designs impresso a cores. Estas cópias impressas eram afixadas nas paredes ou distribuídas 
pela mesa de conferência para análise, anotação e debate. Com o Surface Hub, a organização espera eliminar 
totalmente os custos associados à impressão a cores, apresentando as imagens no ecrã e utilizando a caneta 
e a interface tátil para anotar as imagens (poupando igualmente uma quantidade de tempo considerável nas 
tarefas de transcrição pós-reunião, conforme mencionado na primeira secção sobre vantagens). A organização 
estima que gastava 1,00 USD por cópia a cores (embora o valor fosse muito inferior para as cópias a preto 
e branco); tomando em consideração que eram impressas várias cópias de várias imagens por reunião, e que 
são realizadas várias reuniões com clientes por semana, isto representa uma oportunidade para uma redução 
considerável de custos. Para a organização, isto representa uma poupança de cerca de 25 USD em custos de 
impressão por reunião ou cerca de 9.000 USD no primeiro ano.

A Tabela 2 mostra a redução de custos de impressão estimada para a organização composta. A organização 
estima que um quarto das reuniões utilizava cópias impressas e que um terço destas cópias eram a cores. 
As cópias a cores são bastante dispendiosas (especialmente nos formatos maiores, que são mais prováveis 
tomando em consideração o investimento efetuado na impressão a cores); no entanto, a impressão a preto 
e branco é relativamente barata para uma organização de grandes dimensões com um contrato de impressão.

A redução de custos relacionados com impressão e equipamento da sala estão resumidos na Tabela 2; estima-
se que esta redução seja de 8.300 USD durante o período inicial, visto que um dispositivo foi instalado numa 
sala de conferências principal para a qual estava agendada uma atualização. A redução de custos representou 
18.805 USD no Ano 1, 126.853 USD no Ano 2 e 160.152 USD no Ano 3. Foi aplicada uma ponderação de 
10% para compensar eventuais sobrestimativas nos custos associados à impressão ou ao equipamento. 
Os totais ponderados são 7.470 USD durante o período inicial, 16.925 USD no Ano 1, 114.168 USD no Ano 2 
e 144.137 USD no Ano 3. Para mais informações, consulte a secção sobre riscos.

Aumento das Vendas Proporcionado pela Utilização do Surface Hub nas Reuniões com os Clientes

O aumento da produtividade das reuniões e a redução de custos são importantes, mas ainda mais importante 
é a forma como o Surface Hub pode ajudar a melhorar os resultados das reuniões e da colaboração. 
Especificamente, os clientes não se limitam a ficar impressionados com a tecnologia: eles consideram que 
as reuniões são mais interativas e participativas, ajudando-os a sentirem-se mais envolvidos no processo 
e ajudando a aumentar o sucesso das reuniões de vendas. “Podemos utilizá-lo como uma extensão natural 
das nossas apresentações. Ele permitir-nos-á realizar apresentações de maior qualidade, bem como demostrar 
as nossas competências em termos de design e a nossa capacidade tecnológica”, afirmou o diretor de design 
e construção da firma de arquitetura comercial.

A organização pode realizar reuniões com os clientes em salas equipadas com o Surface Hub para 
aumentar a qualidade das apresentações de vendas através do dispositivo tátil. Os clientes ficam 
impressionados não apenas com o dispositivo, mas também com a forma como a organização pode produzir 
apresentações informativas e de elevada qualidade com técnicas interativas. O Surface Hub também permite 
que os participantes utilizem o ecrã simultaneamente para anotarem diapositivos ou para trocarem ideias no 
OneNote. As reuniões com clientes realizadas numa sala equipada com o Surface Hub podem originar um 
aumento nas vendas. A organização estima que tem 4 a 24 reuniões com clientes por semana numa sala 
equipada com o Surface Hub, estando o crescimento relacionado com o aumento da implementação nos 
anos 2 e 3. Cada negócio fechado tem um valor médio de 150.000 USD e a organização tem uma taxa média 
de fecho de vendas de 8%. A organização estima um melhoramento de 20% no fecho das vendas para as 
reuniões de vendas presenciais relacionadas em salas equipadas com o Surface Hub. Com a margem de lucro 
da organização, este melhoramento representa uma vantagem anual de 49.920 USD no Ano 1, 174.720 USD 
no Ano 2 e 299.520 USD no Ano 3.
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Fonte: Forrester Research, Inc.
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Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3

C1

Número de reuniões com clientes 
potenciais, por semana, realizadas 
presencialmente ou utilizando uma 
sala equipada com o Surface Hub 
(duas por sala por semana)

4 14 24

C2 Valor médio do negócio de venda  
(por cliente por ano) 150.000 USD 150.000 USD 150.000 USD

C3 Taxa média de fecho de venda por 
interação direta com o cliente 10% 10% 10%

C4
Melhoramento da taxa de fecho de 
venda devido à utilização do Surface 
Hub nas reuniões

20% 20% 20%

C5 Margem de lucro 8% 8% 8%

Ct Melhoramento nas vendas devido 
à utilização do Surface Hub

C1*C2*C3
*C4*C5*52 0 USD 49.920 USD 174.720 USD 299.520 USD

Ponderação ↓10%

Ctr

Aumento das vendas 
proporcionado pela utilização 
do Surface Hub nas reuniões 
com os clientes (ponderado)

0 USD 44.928 USD 157.248 USD 269.568 USD

TABELA 3
Aumento das Vendas Proporcionado pela Utilização do Surface Hub nas Reuniões com os Clientes

Outras Vantagens Esperadas Resultantes do Melhoramento da Colaboração e da Eficácia do Negócio

Além de aumentar as vendas, o Surface Hub pode ajudar a melhorar o resultado das reuniões e sessões 
de colaboração. As equipas internas podem visualizar e personalizar informações, imagens e notas mais 
eficientemente, obtendo informações novas mais rapidamente. As apresentações aos diretores podem ser 
mais eficientes, com uma apresentação mais dinâmica das informações e uma transição mais clara dos 
conceitos globais aos aspetos detalhados. Além disso, 
os clientes não se limitam a ficar impressionados com 
a tecnologia: eles consideram que as reuniões são 
mais interativas e participativas. Os clientes sentem-se 
mais envolvidos no processo, o que ajuda a acelerar 
os projetos e a reduzir a possibilidade de equívocos. 
“Estávamos a trabalhar com uma empresa da área 
tecnológica. Eles gostaram da forma como digitalizámos 
modelos da área proposta e trocámos ideias sobre o que 
queriam fazer nessa área. Eles puderam utilizar o ecrã 
e escrever notas e ideias em tempo real. Foi um êxito 
enorme”, afirmou o diretor de design e construção da 
firma de arquitetura.

Embora tal não seja financeiramente quantificável neste 
momento, a organização registou e espera vir a registar 
várias vantagens of financeiras e não financeiras que 

"Estávamos a trabalhar 
com uma empresa da área 
tecnológica. . . . Eles puderam 
utilizar o ecrã e escrever notas 
e ideias em tempo real. Foi um 
êxito enorme”.
~ Diretor de design e construção,
firma de arquitetura

Tomando em consideração a variabilidade dos negócios de venda, foi aplicada uma ponderação de 10%. 
As vantagens anuais ponderadas representam 44.928 USD no Ano 1, 157.248 USD no Ano 2 e 269.568 USD 
no Ano 3. Para mais informações, consulte a secção sobre riscos.



Fonte: Forrester Research, Inc.
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Ref. Categoria da Vantagem Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total
Valor 

Presente

Atr

Aumento da produtividade das 
reuniões — maior facilidade 
da configuração de reuniões 
remotas e maior velocidade 
da logística pós-reunião

0 USD 47.707 USD 413.459 USD 651.992 USD 1.113.158 
USD 874.922 USD

Btr
Redução de custos relacionados 
com a impressão e a compra de 
equipamento para a sala

7.470 
USD 16.925 USD 114.168 USD 144.137 USD 282.700 USD 225.502 USD

Ctr
Aumento das vendas proporcionado 
pela utilização do Surface Hub nas 
reuniões com os clientes

0 USD 44.928 USD 157.248 USD 269.568 USD 471.744 USD 373.331 USD

Total de vantagens 
(ponderado)

7.470 
USD

109.559 
USD

684.875 USD 1.065.697 USD
1.867.601 

USD
1.473.756 

USD

TABELA 4
Total de Vantagens (Ponderado)

foram e poderão vir a ser possibilitadas pelo Surface Hub:

› A firma de advocacia começou a ajudar s equipas dos vários escritórios a trabalharem melhor em conjunto 
e a criarem apresentações mais interativas e apelativas em tribunal com o Surface Hub. "É raro todos os 
advogados estarem no escritório ao mesmo tempo. Estamos constantemente em viagem para deposições, 
julgamentos, etc. e isso torna mais difícil obter aquele espírito de colaboração que sentimos quando estamos 
todos juntos na mesma sala”, afirmou o COO da firma de advocacia sediada nos E.U.A. O COO continuou: 
“Temos a visão de levar estes dispositivos para o tribunal, para ajudar a transmitir o nosso ponto de vista 
ao juiz e aos jurados. Vemos não apenas a oportunidade de deslumbrar os jurados, mas também de contar 
a nossa história de forma mais coesa e fácil, graças à possibilidade de simplesmente tocarmos no ecrã para 
ampliarmos uma parte de uma transcrição ou para reproduzir um vídeo”.

› O centro médico está a planear implementar dispositivos Surface Hub para aumentar a colaboração 
relativa às informações clínicas. “Temos um campus satélite onde estão localizados médicos e, como 
acontece sempre que existe uma área satélite, queremos que eles possam comunicar com a área principal", 
afirmou o diretor de mensagens e colaboração do centro médico sediado nos E.U.A. Os dispositivos 
Surface Hub podem ajudar os médicos a comunicar entre si, a realizar videoconferências e a utilizarem 
as funcionalidades táteis e as canetas para anotarem as informações apresentadas no ecrã.

› As duas firmas de design (a firma de arquitetura e o fabricante de automóveis) esperam melhoramentos 
significativos na capacidade de design, na velocidade e na colaboração, à medida que fornecedores externos 
desenvolverem aplicações novas para os dispositivos Surface Hub.

› A universidade descreveu o objetivo de melhorar o ensino através da utilização da tecnologia, incluindo 
dispositivos que os instrutores podem utilizar para a explicação mais aprofundada de conceitos e que os 
estudantes podem utilizar (e já estão utilizar) para colaborarem de forma mais eficiente em projetos de grupo. 
“Os estudantes trabalham em casos de diagnóstico e podem utilizar o Surface Hub para carregarem imagens 
e documentos, fazerem anotações e, em seguida, enviar o resultado final por e-mail para eles próprios. Eles 
quase nunca utilizam quadros”, afirmou o designer instrucional da universidade privada de investigação.

Total de Vantagens

A Tabela 4 mostra o total de todas as vantagens, bem como os valores atuais (VAs) com um desconto de 10%. Ao longo de três 
anos, a organização composta espera que o total de vantagens ponderado represente um VA superior a 1,4 milhões de USD.
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Custos de Implementação, Gestão e Suporte

É recomendada a instalação do dispositivo físico por uma empresa externa especializada. A organização seguiu 
esta recomendação e iniciou o seguinte plano de implementação:

› Suportes móveis (disponibilizados pela Microsoft), para cerca de metade dos dispositivos Surface Hub de 55".

› Suportes de montagem em parede para a outra metade dos dispositivos Surface Hub de 55", em salas de 
conferências de menores dimensões ou em áreas de colaboração abertas centrais.

›  Suportes de montagem em parede para todos os dispositivos Surface Hub de 84", em salas de conferências 
de maiores dimensões.

Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3

D1 Número de dispositivos Surface Hub 
de 55" novos adquiridos 1 3 15 10

D2 Número de dispositivos Surface Hub 
de 84" novos adquiridos 1 1 5 5

D3 Custo do Surface Hub de 55" 
(incl. acessórios) 10.400 USD 10.400 USD 10.400 USD 10.400 USD

D4 Custo do Surface Hub de 84" 
(incl. acessórios) 22.700 USD 22.700 USD 22.700 USD 22.700 USD

Dt Custos dos dispositivos Surface Hub D1 * D3 + D2 * D4 33.100 USD 53.900 USD 269.500 USD 217.500 USD

Ponderação 0%

Dtr Custos dos dispositivos Surface 
Hub (ponderados)

33.100 USD 53.900 USD 269.500 USD 217.500 USD

TABELA 5
Custos dos Dispositivos Surface Hub

Fonte: Forrester Research, Inc.

CUSTOS

A organização composta registou vários custos associados à solução com o Surface Hub:

› Custos de aquisição dos dispositivos Surface Hub.

› Custos iniciais e correntes,  incluindo custos de administração e suporte de software e hardware, instalação, formação e integração.

Custos dos Dispositivos Surface Hub

Os custos ponderados dos dispositivos Surface Hub estão apresentados na Tabela 5. A Microsoft vende o Surface 
Hub sob a forma de um pacote: o preço inclui o hardware e o sistema operativo, bem como importantes aplicações 
de colaboração como o OneNote e as versões mais recentes do Word, PowerPoint e Excel. Estão ainda incluídos 
acessórios comuns – uma caneta sobresselente, um suporte para montagem em parede ou um suporte móvel.
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Ref. Métrica Cálculo Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3
E1 Serviço de instalação do Surface Hub 3.150 USD 5.050 USD 25.250 USD 20.500 USD

E2 Recursos de gestão corrente 
do Surface Hub 4.350 USD 17.825 USD 28.700 USD

E3 Suporte corrente e licenças 
de manutenção 5.800 USD 23.300 USD 37.800 USD

Et Custos de instalação e correntes 
do Surface Hub

E1 + E2 + E3 3.150 USD 15.200 USD 66.375 USD 87.000 USD

Ponderação ↑10%

Etr
Custos de instalação e correntes 
do Surface Hub (ponderados)

3.465 USD 16.720 USD 73.013 USD 95.700 USD

Ref. Categoria de Custos Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total
Valor 

Presente

Dtr Custos dos dispositivos 
Surface Hub

33.100 
USD 53.900 USD 269.500 USD 217.500 USD 574.000 USD 468.238 USD

Etr Custos de instalação 
e correntes 3.465 USD 16.720 USD 73.013 USD 95.700 USD 188.898 USD 150.907 USD

Total de custos (ponderado)
36.565 
USD

70.620 USD 342.513 USD 313.200 USD 762.898 USD
619.145  

USD

TABELA 6
Custos de Implementação, Gestão e Manutenção Anual

TABELA 7
Total de Custos (Ponderado)

Fonte: Forrester Research, Inc.

Fonte: Forrester Research, Inc.

É necessário algum tempo e esforço para instalar os dispositivos Surface Hub. O custo inclui um recurso 
de TI para os adicionar como dispositivos de rede e recursos de conferência, configurar as preferências 
e instalar aplicações, juntamente com um recurso de instalações ou operações para gerir a logística das salas, 
a modificação das salas e a integração opcional com os sistemas de iluminação das salas. Parte dos custos 
relacionados com os recursos abrange a formação proporcionada a todos os potenciais líderes e participantes nas 
reuniões, para os ensinar a aceder a uma reunião através do Skype para Empresas, a utilizar o ecrã com suporte 
para caneta para tirar notas e a guardar as informações das reuniões para distribuição e utilização posteriores.

Está também incluído o serviço standard de suporte e gestão do fornecido pela Microsoft.

Estes custos relacionados com a implementação e os recursos correntes compõem os totais ponderados 
mostrados na Tabela 6.

Total de Custos

A Tabela 7 mostra o total de todos os custos, bem como os valores presentes associados com uma redução de 10%. 
Ao longo de três anos, a organização composta espera que os custos totais constituam um valor presente aproximado 
de 620.000 USD.



FLEXIBILIDADE

A flexibilidade, conforme definida pelo TEI, representa um 
investimento numa capacidade adicional ou uma capacidade que 
pode ser transformada numa vantagem de negócio em troca de um 
investimento adicional futuro. Isto proporciona a uma organização 
o "direito" ou a capacidade de participar em iniciativas futuras, 
mas não a obrigação de o fazer. Existem vários cenários nos 
quais um cliente poderá optar por implementar o Surface Hub 
e, posteriormente, aperceber-se de utilizações e oportunidades 
de negócio adicionais. A flexibilidade também seria quantificada 
quando avaliada como parte de um projeto específico (descrito 
mais detalhadamente no Apêndice B).

Visto que o Surface Hub é uma solução relativamente nova, 
as organizações entrevistadas reportaram vantagens ou 
esperam vantagens futuras em áreas de negócio que ultrapassam 
a competência das vendas, conforme descrito na secção sobre 
Vantagens. No entanto, as organizações ainda não estavam 
posicionadas para medir o impacto, embora seja esperado que 
alguns impactos sejam muito significativos. Estes incluem vantagens 
específicas da função e do setor, tais como:

› A firma de advocacia planeia utilizar o Surface Hub como uma ferramenta importante nas apresentações em tribunal. Isto 
envolve algum planeamento e formação no âmbito da organização, bem como algum suporte da parte do departamento 
de instalações do sistema de tribunais. No entanto, quando o Surface Hub estiver operacional, a firma espera que 
o dispositivo ajudará a fazer apresentações mais apelativas e persuasivas. “Desenhar no ecrã enquanto falamos com 
a testemunha (ou pedir à testemunha para o fazer) é muito mais natural do que manipular um rato e é mais apelativo 
para o juiz e para os jurados. Usar uma caneta para assinalar um ponto-chave, utilizar as minhas mãos para ampliar 
uma fotografia – é muito mais persuasivo”, afirmou um dos principais advogados da firma sediada nos E.U.A. A firma 
de advocacia estima que as apresentações mais apelativas e persuasivas originarão um aumento do número de casos 
ganhos o que, por sua vez, irá originar um aumento da receita.

› O centro médico espera tirar o Surface Hub das salas de reuniões, colocando-o em locais onde esteja mais 
disponível e seja mais útil para os utentes e para os profissionais de saúde. Embora existam várias normas HIPAA 
e outras certificações cuja conformidade tem de ser assegurada, o centro espera utilizar os dispositivos táteis Surface 
Hub de formas mais criativas, como a apresentação de um diagrama do corpo que pode ser tocado e ampliado para 
fornecer informações mais detalhadas, a utilização dos dispositivos para visualização de radiografias ou ressonâncias 
magnéticas ou o fornecimento de relatórios de estado avançados sobre postos clínicos. Qualquer destes ou de outros 
melhoramentos que o centro médico possa vir a utilizar no futuro poderão ajudar a melhorar os cuidados prestados aos 
utentes e a reduzir o período de espera dos utentes no centro médico, o que poderá ajudar a servir a atrair novos utentes.

› As firmas de arquitetura e fabrico de automóveis esperam vir a utilizar o Surface Hub como parte integrante do processo 
de design. Embora o design primário continue provavelmente a ser efetuado numa estação de trabalho pessoal, o Surface 
Hub poderá ser utilizado para partilhar ideias com os colegas, utilizando as funcionalidades táteis e as capacidades de 
aplicação de zoom, manipulação e até mesmo de aplicação de pequenas alterações durante a reunião. Poderá igualmente 
ser utilizado como um dispositivo de grande ecrã para ajudar um designer ou um engenheiro e ver o seu trabalho mais 
de perto, podendo igualmente utilizar as funcionalidades táteis e as capacidades de aplicação de zoom, manipulação 
e até mesmo de aplicação de alterações diretamente no ecrã. Estas organizações esperam que o Surface Hub melhore 
o processo de design, o que poderá originar várias vantagens, como a maior rapidez de desenvolvimento, a existência 
de menos problemas durante a produção, o melhoramento das funcionalidades do produto e o aumento das vendas.

› A universidade espera levar os dispositivos Surface Hub para a sala de aulas, onde serão parte integrante do processo 
de ensino e aprendizagem. Os instrutores poderão utilizar o ecrã para fazer apresentações, utilizar a caneta para fazer 
apontamentos que podem ser rapidamente enviados por e-mail para todas as pessoas presentes na sala de aulas ou 
gravar a aula completa, incluindo as apresentações e as notas, para consulta pelos estudantes após a aula. “Temos 
andado à procura de soluções que sejam mais fáceis do que tentar filmar o quadro, especificamente formas de capturar 
essas informações digitalmente. Existem algumas soluções no mercado, mas nada que possa ser verdadeiramente 
transporto para uma sala de aulas tradicional, como um quadro. Neste momento, temos operadores de câmara cuja 
missão é filmar o quadro”, afirmou o designer instrucional da universidade privada de investigação. 

“Desenhar no ecrã enquanto 
falamos com a testemunha 
(ou pedir à testemunha para 
o fazer) é muito mais natural 
do que manipular um rato 
e é mais apelativo para 
o juiz e para os jurados".
~ Advogado sénior de uma firma de advocacia 
sediada nos E.U.A.
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Vantagens Ajuste

Aumento da produtividade das reuniões 25%

Redução de custos relacionados com o equipamento da sala de reuniões 10%

Aumento das vendas aos clientes 10%

Custos Ajuste

Custos de instalação e correntes 10%

Fonte: Forrester Research, Inc.

RISCOS

A Forrester define dois tipos de risco associados a esta análise: O “risco de implementação” e o “risco de impacto”. 
O risco de implementação é o risco de que o investimento proposto no Surface Hub possa desviar-se dos requisitos 
originais ou propostos, originando custos superiores aos antecipados. O risco de impacto refere-se ao risco que as 
necessidades tecnológicas ou de negócio da organização possam não ser satisfeitas pelo investimento no Surface Hub, 
originando uma redução no total geral de vantagens. Quanto maior é a incerteza, mais alargado é o leque de potenciais 
resultados das estimativas de custos e vantagens. 

19

TABELA 6
Custos de Implementação, Gestão e Manutenção Anual

A captura quantitativa dos riscos de implementação e impacto através do ajuste direto das estimativas financeiras 
proporciona estimativas mais significativas e exatas e uma projeção mais precisa do ROI. De uma forma geral, os riscos 
afetam os custos através do aumento das estimativas originais e afetam as vantagens através da redução das estimativas 
originais. Os valores ponderados deverão ser encarados como expetativas "realistas", visto que representam os valores 
esperados após os riscos serem tomados em consideração.

Os riscos de impacto seguintes que afetam as vantagens foram identificados no âmbito da análise:

› As vantagens de produtividade foram ajustadas a uma taxa superior para compensar eventuais sobrestimativas de vantagens.

›  As reduções de custos relacionados com a sala de reuniões foram ajustadas para tomar em consideração reduções 
de custos inferiores às esperadas.

› As vantagens de vendas também foram ajustadas para tomar em consideração dimensões médias de negócios 
ou melhoramentos inferiores aos esperados. 

Os riscos de implementação seguintes que afetam os custos foram identificados no âmbito da análise:

›  Os custos correntes e de implementação foram ajustados, tomando em consideração que os custos dos recursos podem 
ser superiores ao esperado ou que poderão ser incluídas mais opções suplementares do dispositivo Surface Hub.

A Tabela 8 mostra os valores utilizados para efetuar o ajuste relacionado com o risco e a incerteza nas estimativas de 
custos e vantagens para a organização composta. Recomendamos que os leitores apliquem os seus próprios intervalos 
de risco, baseados no seu grau de confiança nas estimativas e custos e vantagens.
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Resumo Financeiro
Os resultados financeiros calculados na secção Vantagens e Custos podem ser utilizados para determinar o ROI, o VAL 
e o período de recuperação do investimento efetuado pela organização composta no Surface Hub.

A Tabela 9, abaixo, mostra os valores de ROI, VAL e período de recuperação ponderados. Estes valores são determinados 
através da aplicação dos valores de ponderação da Tabela 8 da secção Riscos aos resultados não ponderados de cada 
secção de custos e vantagens relevante.

FIGURA 3
Gráfico de Cash Flow (Ponderado)

TABELA 9
Cash Flow (Ponderado)

Fonte: Forrester Research, Inc.

Fonte: Forrester Research, Inc.

Inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3 Total Valor Presente
Custos (36.565 USD) (70.620 USD) (342.513 USD) (313.200 USD) (762.898 USD) (619.145 USD)

Vantagens 7.470 USD 109.559 USD 684.875 USD 1.065.697 USD 1.867.601 USD 1.473.756 USD
Vantagens 
líquidas (29.095 USD) 38.939 USD 342.362 USD 752.497 USD 1.104.704 USD 854.611 USD

ROI: 138%
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Microsoft Surface Hub: Descrição Geral
As informações seguintes são fornecidas pela Microsoft. A Forrester não validou quaisquer afirmações e não apoia 
a Microsoft ou as suas ofertas.

REUNIÕES INTERATIVAS E PRODUTIVAS

O Microsoft Surface Hub reinventa as reuniões, para que possa tirar 
o máximo partido das capacidades do grupo. Pode participar numa 
reunião no Skype para Empresas com um simples toque e partilhar 
conteúdos facilmente, para que possa passar o seu tempo a falar com 
pessoas e não a preocupar-se com a tecnologia. Além disso, visto 
que pode enviar facilmente notas de reuniões e conteúdos, poderá 
comunicar as conclusões e os pontos de ação.

Reuniões Agendadas ou Espontâneas. Agende reuniões antecipadamente com o Skype para Empresas ou convite 
participantes remotos espontaneamente quando pretender incluí-los na troca de ideias.

Inicie Reuniões com Um só Toque. Basta tocar no ecrã para iniciar uma reunião. Quanto terminar a sessão, terá uma opção 
para guardar e enviar o conteúdo da reunião ao grupo para utilização posterior.

Partilhe Conteúdos Facilmente. Pode partilhar facilmente conteúdos de portáteis, tablets ou telemóveis. Com o inkback 
e o touchback, as suas alterações serão apresentadas nos dispositivos pessoais compatíveis.

Interativo para Todos. Qualquer participante pode ver os conteúdos e contribuir, independentemente de onde estiver. 
O som nítido e o vídeo de alta qualidade são ideais para reuniões produtivas.

A MELHOR FORMA DE CRIAR E TROCAR IDEIAS

Torne o trabalho em equipa a parte mais produtiva do seu dia. Partilhe as suas ideias numa tela do tamanho da sua imaginação. 
Junte equipas de uma forma totalmente natural, utilizando tecnologia que não atrapalha e deixa as ideias fluir. Aumente o que 
pode ser conseguido no momento e não perca o ritmo - capture o seu trabalho para poder aprofundá-lo mais tarde.

Quadro do OneNote. Utilize o quadro do OneNote para partilhar ideias numa tela infinita, colar e anotar conteúdos de outras 
aplicações e trazer participantes remotos para a troca de ideias.

Tinta Digital Fluida e Natural. A tinta digital no Microsoft Surface Hub é tão fluida e rápida que parece que está a escrever 
com uma caneta numa folha de papel - e pode ser utilizada por duas pessoas ao mesmo tempo.

Criado para o Trabalho em Equipa. Quer esteja presente na sala ou esteja do outro lado do planeta, o Microsoft Surface 
Hub permite que todos participem no processo de colaboração.

Leve as Ideias Consigo. Partilhe o seu quadro sob a forma de um ficheiro do OneNote e envie-o por correio eletrónico, 
para que as suas ideias não se esfumem quando a reunião terminar.

UMA PLATAFORMA EXTRAORDINÁRIA PARA APLICAÇÕES 
EM GRANDE ECRÃ

Além das experiências de equipa incorporadas, como o Skype para 
Empresas, o Microsoft Office e o OneNote, o Microsoft Surface Hub pode 
ser personalizado com uma vasta gama de aplicações. As aplicações 
universais criadas para o Windows 10 mostram o seu melhor no Microsoft 
Surface Hub e no grande ecrã. Também é possível ligar aplicações de 
um dispositivo pessoal e controlá-las a partir do Microsoft Surface Hub.



Aplicações do Windows. Pode executar aplicações universais do Windows nativamente a partir do Microsoft Surface Hub 
ou ligar aplicações de um dispositivo pessoal.

Aplicações Familiares. O Microsoft Surface Hub inclui o software e os serviços Microsoft de que a sua empresa necessita, 
como o Skype para Empresas, o Office e o OneNote.

Crie as suas Próprias Aplicações Crie experiências fantásticas, concebidas especificamente para o seu negócio, 
na plataforma Microsoft Surface Hub.

Solução Integrada. As aplicações do Microsoft Surface Hub tiram partido do grande ecrã, da introdução de dados através 
do toque e da tinta digital e do hardware incorporado, como as câmaras e os sensores.

TECNOLOGIA AVANÇADA PARA O LOCAL DE TRABALHO MODERNO

O Microsoft Surface Hub integra-se facilmente no local de trabalho moderno, fomentando a produtividade em qualquer 
espaço em que as pessoas se reúnem para trabalhar, desde grandes salas de conferência a salas de reuniões informais, 
passando pelos escritórios. O design totalmente integrado, a escolha de dois tamanhos de ecrã e as configurações de 
montagem flexíveis significam que encontrará certamente uma solução para as necessidades do seu negócio. O Microsoft 
Surface Hub também foi concebido para ser fácil de implementar e gerir remotamente.

Adaptável a Qualquer Espaço. O design totalmente integrado, as 
opções de montagem flexíveis e os dois tamanhos disponíveis 
significam que existe uma solução para qualquer espaço.

Fácil de Utilizar. Aproxime-se do Microsoft Surface Hub e comece 
a trabalhar imediatamente. A interface simples e intuitiva proporciona 
uma experiência natural e acolhedora.

Ligado. O Microsoft Surface Hub oferece uma vasta gama de entradas, 
incluindo projeção sem fios, HDMI, NFC, Bluetooth e portas para 
ligação de dispositivos periféricos.

Acompanha o Crescimento da sua Empresa. O Microsoft Surface Hub 
foi concebido para ser gerido e atualizado a partir de uma localização 
central, permitindo uma implementação a qualquer escala.

Visite https://www.microsoft.com/microsoft-surface-hub/ para mais informações.
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Apêndice A; Descrição da Organização Composta
Para este estudo TEI, a Forrester criou uma organização composta para ilustrar as vantagens e os custos quantificáveis 
de implementação do Surface Hub. A empresa composta é baseada nas características dos clientes entrevistados:

› É uma firma de design/fabrico sediada nos E.U.A. com 2.000 colaboradores e uma grande equipa de vendas a empresas 
(como uma firma de arquitetura ou fabrico, embora organizações de outros setores de atividade sejam igualmente 
relevantes para este estudo).

› Tem vários tipos de salas de conferências e opções de automatização. Todas as salas possuem quadros, a maior parte 
dela possui ecrãs e as salas de maiores dimensões estão equipadas com soluções de informática e automatização. 
O reequipamento/atualização de duas salas de reuniões de grandes dimensões estava previamente agendado, 
estando agendadas ações semelhantes para outras salas ao longo dos próximos anos.

› A organização já era cliente de várias outras soluções da Microsoft.

A organização tenciona adquirir alguns dispositivos no primeiro ano e proceder a uma implementação mais alargada nos anos 2 e 3:

› Foram instalados dois dispositivos Surface Hub durante o período de adoção inicial, sendo instalados mais quatro 
dispositivos ao longo do primeiro ano.

› Está planeada uma implementação muito mais alargada ao longo dos anos 2 e 3, com a instalação de mais dispositivos 
em salas de conferências e a criação de novas áreas de colaboração.

Para efeitos da análise, a Forrester assume que a organização composta é um adotante inicial do Microsoft Surface Hub, mas não 
existiram outras regalias associadas à participação, especialmente relativas aos custos de aquisição dos dispositivos Surface Hub.

A organização composta viu os dispositivos Surface Hub como uma forma de satisfazer as seguintes oportunidades de negócio:

› Aumentar a produtividade das reuniões e reduzir o tempo desperdiçado e a frustração.

› Reduzir os custos do equipamento das salas de reuniões.

› Tirar partido da tecnologia como ferramenta para criar melhoramentos e oportunidades de negócio, como aumentar 
as vendas e melhorar a colaboração para tomar decisões de negócio mais informadas.

PRESSUPOSTOS DA ESTRUTURA

A Tabela 10 fornece os pressupostos do modelo utilizados pela  Forrester nesta análise. A taxa de desconto utilizada 
nos cálculos de VA e VAL é de 10% e foi utilizado um horizonte temporal de três anos para a modelação financeira. As 
organizações utilizam tipicamente taxas de desconto entre 8% e 16%, com base no seu ambiente atual. Recomendamos 
que os leitores contactem o departamento financeiro das respetivas empresas para determinarem a taxa de desconto mais 
adequada a utilizar para as suas organizações.
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TABELA 10
Pressupostos do Modelo

Ref. Métrica Cálculo Valor

F1 Horas de trabalho por semana  
(40 horas/semana * 52 semanas) 2.080

F2 Salário do trabalhador especializado 
(participante na reunião 145.000 USD

F3 Horário (C2/C1) 70 USD

F4 Taxa de desconto 10%
Fonte: Forrester Research, Inc.
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Apêndice B Descrição Geral do Estudo Total Economic Impact™
O Total Economic Impact é uma metodologia desenvolvida pela Forrester Research que melhora os processos de 
tomada de decisões de tecnologia de uma empresa e que ajuda os fornecedores a comunicar a proposta de valor dos 
seus produtos e serviços aos clientes. A metodologia TEI ajuda as empresas a demonstrar, justificar e realizar o valor 
tangível das iniciativas de TI à direção e a outros dos principais intervenientes no negócio. O TEI ajuda os fornecedores 
de tecnologia a ganhar, servir e reter clientes.

A metodologia TEI contém quatro componentes de avaliação do valor do investimento: vantagens, custos, flexibilidade e riscos.

VANTAGENS

As vantagens representam o valor fornecido à organização do utilizador (TI e/ou unidades de negócio) pelo produto ou projeto 
proposto. Frequentemente, a justificação do produto ou projeto concentra-se apenas nos custos de TI e na redução de custos, 
deixando pouca margem para analisar o efeito da disponibilização da tecnologia a toda a organização. A metodologia TEI 
e o modelo financeiro resultante atribuem igual importância à medição das vantagens e dos custos, proporcionando uma 
análise integral do efeito da tecnologia em toda a organização. O cálculo das vantagens estimadas envolve um diálogo 
transparente com a organização do utilizador para compreender o valor específico criado. Além disso, a Forrester requer 
que exista uma linha de contabilidade clara entre a medição e a justificação das vantagens estimadas após a conclusão 
do projeto. Isto garante que as vantagens estimadas estão diretamente associadas aos resultados financeiros.

CUSTOS

Os custos representam o investimento necessário para capturar o valor ou as vantagens do projeto proposto. 
O departamento de TI ou as unidades de negócio poderão ter custos sob a forma de mão-de-obra, subcontratantes ou 
materiais. Os custos tomam em consideração todos os investimentos e despesas necessários para proporcionar o valor 
proposto. Além disso, a categoria de custos do TEI captura quaisquer custos incrementais relacionados com custos 
correntes associados à solução no ambiente existente. Todos os custos têm de ser associados às vantagens criadas.

FLEXIBILIDADE

Na metodologia TEI, as vantagens diretas representam uma parte do valor do investimento. Embora as vantagens diretas 
possam ser tipicamente a forma principal de justificar um projeto, a Forrester acredita que as organizações devem ser 
capazes de medir o valor estratégico de um investimento. A flexibilidade representa o valor que pode ser obtido por 
investimento adicional futuro adicionado ao investimento inicial já efetuado. Por exemplo, um investimento efetuado 
na atualização ao nível da empresa de um conjunto de programas de produtividade de escritório poderá potencialmente 
aumentar a normalização (para aumentar a eficiência) e reduzir os custos de licenciamento. No entanto, uma funcionalidade 
de colaboração incorporada poderá proporcionar o aumento da produtividade dos colaboradores, se for ativada. A colaboração 
só pode ser utilizada com investimento adicional em formação em algum momento no futuro. No entanto, a capacidade de 
capturar essa vantagem tem um VA que pode ser estimado. O componente de flexibilidade do TEI captura esse valor.

RISCOS

Os riscos medem a incerteza das estimativas de vantagens e custos contidas no investimento. A incerteza é medida 
de duas formas: 1) a probabilidade das estimativas de custos e vantagens corresponderem às projeções originais  
e 2) a probabilidade das estimativas serem medidas e monitorizadas ao longo do tempo. Os fatores de risco do TEI são 
baseados numa função de densidade de probabilidades conhecida como “distribuição triangular” dos valores introduzidos. 
É calculado um mínimo de três valores para estimar o fator de risco associado a cada custo e vantagem.
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Transformar dados 
em perspetivas 

de negócio 

Transformar 
a experiência 
do cliente

A era 
do cliente

Acelerar o negócio 
digital

Adotar a era 
da mobilidade 

A Forrester tem um plano em quatro partes para a estratégia na era do cliente, que inclui os imperativos seguintes para 
ajudar a estabelecer novas vantagens competitivas:

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

Acelerar o negócio digital com novas estratégias tecnológicas que fomentam o crescimento do negócio.

Adotar a era da mobilidade, dando aos clientes o que estes pretendem, quando o pretendem.

Transformar dados em informações de negócio aprofundadas através de métodos inovadores de análise de dados.

Os CMOs e os CIOs têm de trabalhar em conjunto para criar esta transformação 
ao nível da empresa.

Apêndice C: A Forrester e a Era do Cliente
Graças à tecnologia, os seus clientes conhecem extremamente bem os seus produtos, serviços, preços e reputação. 
Os seus concorrentes podem copiar ou neutralizar as medidas que tomar para concorrer. A única forma de ganhar, servir 
ereter clientes é focar-se nos clientes.

Uma empresa focada nos clientes centra a sua estratégia, energia e orçamento em processos que melhorem 
o conhecimento e a interação com os clientes, atribuindo-lhes uma prioridade superior à manutenção das barreiras 
competitivas tradicionais.



Ref. Métrica Cálculo Ano 1 Ano 2 Ano 3

TABELA [EXEMPLO]
Tabela de Exemplo

Fonte: Forrester Research, Inc.

Apêndice E: Notas finais

1 A Forrester efetua a ponderação do resumo das métricas financeiras para tomar em consideração a incerteza potencial 
das estimativas de custos e vantagens. Para mais informações, consulte a secção sobre Riscos.
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Apêndice D: Glossário
Taxa de desconto: A taxa de juro utilizada na análise de cash flow para tomar em consideração o valor temporal 
do dinheiro. As empresas definem uma taxa de desconto própria com base no respetivo negócio e no ambiente de 
investimento. Para esta análise, a Forrester assume uma taxa de desconto anual de 10%. As organizações utilizam 
tipicamente taxas de desconto entre 8% e 16%, com base no seu ambiente atual. Recomendamos que os leitores 
contactem as respetivas organizações para determinarem a taxa de desconto mais adequada a utilizar no seu ambiente.

Valor atual líquido (VAL): O valor atual de cash flows líquidos futuros (com desconto) com uma taxa de juro específica 
(a taxa de desconto). Um VAL positivo no projeto indica que o investimento deve ser efetuado, a menos que outros projetos 
tenham VALs superiores.

Valor atual (VA): O valor atual das estimativas de custos e vantagens (com desconto) com uma taxa de juro específica 
(a taxa de desconto). O VA dos custos e vantagens é utilizado para calcular o VAL total dos cash flows.

Período de recuperação: O ponto de equilíbrio de um investimento. Este é o ponto no tempo em que as vantagens líquidas 
(vantagens menos custos) é igual ao investimento ou custo inicial.

Retorno do investimento (ROI): Uma medição do retorno esperado do projeto em termos percentuais. O ROI é calculado 
através da divisão das vantagens líquidas (vantagens menos custos) pelos custos.

UMA NOTA SOBRE AS TABELAS DE CASH FLOW

Apresentamos em seguida uma nota sobre as tabelas de cash flow utilizadas neste estudo (consulte a tabela de exemplo 
abaixo). A coluna do investimento inicial contém os custos incorridos na "hora 0" ou no início do Ano 1. Estes custos não 
têm desconto. Todos os outros cash flows dos anos 1 a 3 utilizam a taxa de desconto (mostrada na secção Pressupostos 
da Estrutura) no final do ano. A VA é calculado para o total de cada estimativa de custos e vantagens. O VAL só é calculado 
nas tabelas de resumo e representa a soma do investimento inicial e dos cash flows com desconto de cada ano.

As somas e os cálculos de valor atual das tabelas de Total de Vantagens, Total de Custos e Cash Flow podem não 
representar uma soma direta porque pode ocorrer algum arredondamento.


