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A transformação digital está em alta. E ela está em alta 
por um motivo. As empresas perceberam que precisam 
fazer isso para continuar sendo relevantes e isso inclui 
mudar o modelo de implantação para que deixe de ser  
no local e passe a ser na nuvem. Mas por que você deve 
fazer isso? Que fatores você deve levar em consideração? 
Os custos com as licenças são apenas uma parte da 
equação em relação ao custo total de propriedade para 
usar e manter o FileMaker Server. Ao pensar em mudar 
para o FileMaker Cloud, pensar nos custos associados à 
hospedagem no local pode ajudar.

Introdução



Economia de custos total
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Custo de 1 ano no local para FileMaker Server* Custo de 1 ano para o FileMaker Cloud Economia total ao usar o FileMaker Cloud   
em comparação com a implantação no local

    5 usuários $5.780 $1.500 74%

    10 usuários $6.680 $3.000 55%

ECONOMIZE

ECONOMIZE

*Os custos com o FileMaker Server no local são estimados.



Detalhament
o do TCO
Essa tabela representa os 
custos estimados para uma 
equipe de 5 a 10 usuários  
por 1 ano.
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Categoria de despesa
FileMaker 
Server  
5 usuários

FileMaker 
Cloud  
5 usuários

FileMaker 
Server  
10 usuários

FileMaker 
Cloud  
10 usuários

Licenciamento $900 $1.500 $1.800 $3.000

Hardware e roteador $500 --- $500 ---

Eletricidade e resfriamento $130 --- $130 ---

Local de backup primário —  
USB drive $200 --- $200 ---

Backup remoto secundário $150 --- $150 ---

Fonte de alimentação ininterrupta 
(UPS) 1000W $200 --- $200 ---

Certificado SSL $100 --- $100 ---

Equipe para configurar e manter  
o software, o hardware e a rede $3.600 --- $3.600 ---

Suporte técnico Não incluído Gratuito no 1o ano Não incluído Gratuito no 1o ano

Custo total de propriedade (TCO) $5.780 $1.500 $6.680 $3.000

Essa tabela demonstra como o FileMaker Server pode custar de 2 a 4 vezes mais que 5 a 10 implantações  
de usuários do FileMaker Cloud.



Resultados de negócios

Tecnologia Implantação Segurança Largura de banda
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A Claris pode oferecer a  
você novos recursos e 
funcionalidades de forma 
contínua, com muito mais  
rapidez e eficácia, através  
da nuvem. E você recebe 
atualizações de produtos 
ajustados para o melhor 
desempenho com mais  
rapidez. 

Como não é necessário  
instalar nenhum software  
ou hardware de servidor,  
os apps personalizados  
podem estar configurados  
e funcionando em alguns 
minutos. Isso é ideal 
principalmente para  
gerenciar implantações  
de apps para equipes  
remotas ou distribuídas.  

A proteção contra ameaças de 
segurança é um desafio em 
constante evolução. Nossas 
equipes de especialistas 
dedicados monitoram as 
implantações na nuvem em  
tempo integral. O FileMaker  
Cloud inclui criptografia  
de ponta a ponta com 
gerenciamento de chaves  
AWS e autenticação através  
de login único. E é projetado  
para privacidade por padrão.  

Agora que você não precisa de 
tanto tempo ou recurso para 
manter seus apps no local,  
você e sua equipe podem soltar  
a criatividade para desenvolver 
seus negócios. Esse é o desafio 
que você quer ter.

1 2 3 4
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Metodologia, referência e notas

Os custos listados nesse documento vêm de dólar com uma taxa de câmbio de fevereiro de 2020. 

Os custos do FileMaker Server são baseados na abordagem Faça você mesmo (DIY) Não foram incluídos custos para 
serviços de terceiros. A implantação é para uma equipe de 5 ou 10 usuários. O período de tempo é de 1 ano. 

O plano de preços para migração do FileMaker Cloud é usado na tabela para determinar os custos de licença. O preço da 
migração é de USD 25 por usuário/mês e é preciso que os usuários tenham uma chave de licença válida do FileMaker 7 
ou superior para prova de propriedade ou uso. Esse preço promocional expira no dia 25 de setembro de 2020. 

O custo do desenvolvimento e da manutenção do app FileMaker não está incluído na tabela pois a despesa estará 
presente independente de o app ser hospedado no FileMaker Server ou no FileMaker Cloud.  

A depreciação em linha reta é usada para mostrar as despesas anuais com os equipamentos. Hardware é depreciado  
em 4 anos. Equipamentos de rede e armazenamento são depreciados em 5 anos. 

Hardware e quipamentos de rede foram estimados usando o custo de um Mac mini (USD 1.747) e um pequeno roteador 
comercial (USD 300). 

Os custos com eletricidade e resfriamento foram estimados a USD 0,10 por kWh.  

Os custos com equipe foram estimados em 2 horas por mês a USD 150 por hora.

Abaixo estão as suposições feitas para a comparação de custo.
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Item de despesa Custo anual Anotações;

Hardware e software do 
Windows. Inclui roteador. $437

PowerEdge T30 Mini Tower Server, 
Windows Server Standard Edition  
e conjunto de acessórios a  
USD 1.509. Pequeno roteador 
comercial a USD 300.

Eletricidade e resfriamento  
para hardware do Windows $380

Custo para 1 a 10 usuários.  
Considerando uso em tempo  
integral (24/7)

Provedor de internet comercial 
(custo adicional) $600

Custo adicional para internet domiciliar: 
endereço IP estático, velocidade de 
upload nível comercial.

Gerador (compartilhado) $12.000 Fonte de energia de backup.

Custos adicionais e opcionais não incluídos na tabela:
Abaixo estão os custos para usar o hardware do Windows em vez de Mac bem como alguns custos 
adicionais que você pode querer levar em consideração no seu custo total de propriedade.



Próximas etapas

Compare das diferenças entre o 
FileMaker Server e o FileMaker Cloud.

Obtenha respostas para as perguntas 
frequentes sobre o FileMaker Cloud. 

Explore planos de compra e custos 
para o FileMaker Cloud.

COMPARAR

PERGUNTAS FREQUENTES

COMPRAR

01

02

03

Ver gráfico >

Ver perguntas frequentes >

Visitar a Loja >
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https://www.filemaker.com/products/filemaker-cloud/docs/fms_vs_fmc_br.pdf
https://support.filemaker.com/s/answerview?language=en_US&anum=000034676
https://store.filemaker.com
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Resfriamento de eletrônicos 
Especificações técnicas do Mac mini 
Especificações técnicas do Dell 
Internet Wave Business 
UPS 1000W
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