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Principais conclusões
Devo, Dynatrace e ScienceLogic são líderes
A pesquisa da Forrester revelou um mercado 
em que Devo, Dynatrace e ScienceLogic são 
líderes; Datadog, Zenoss, LogicMonitor, Digitate, 
OpsRamp e Broadcom são nomes fortes e 
Moogsoft e New Relic são concorrentes.

A colaboração entre equipes e o 
monitoramento da experiência digital são os 
principais diferenciais
À medida que a antiga tecnologia de 
monitoramento torna-se ultrapassada e menos 
eficaz, análises e automação aprimoradas 
determinarão a liderança dos provedores. Os 
fornecedores que conseguirem proporcionar 
colaboração, monitoramento da experiência 
digital e integrações em todo o conjunto de 
ferramentas de gerenciamento de operações 
de TI (ITOM) se posicionarão para oferecer 
experiências digitais bem-sucedidas aos clientes.

Por que ler este relatório
Em nossa avaliação de 33 critérios de IA 
para provedores de operações de TI (AIOps), 
identificamos os 11 mais significativos – 
Broadcom, Datadog, Devo, Digitate, Dynatrace, 
LogicMonitor, Moogsoft, New Relic, OpsRamp, 
ScienceLogic e Zenoss – e os pesquisamos, 
analisamos e pontuamos. Este relatório mostra 
a performance de cada provedor e ajuda os 
profissionais de infraestrutura e operações 
(I&O) a selecionarem a opção certa para suas 
respectivas necessidades.

Este PDF é licenciado apenas para uso individual quando baixado de forrester.com ou reprints.forrester.com. Qualquer outra distribuição é proibida.
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Os 11 provedores mais importantes e como eles se comparam

As operações modernas de tecnologia precisam de inteligência e automação

A complexidade dos sistemas de TI vem aumentando exponencialmente nos últimos anos. Com isso, 
as equipes de I&O que não têm conjuntos de habilidades, processos e ferramentas modernizados 
se esforçam para alcançar a visibilidade completa dos serviços digitais que fornecem aos clientes. 
Os fornecedores responderam tentando oferecer soluções de plataforma que combinam várias 
disciplinas de monitoramento que estavam em silos, como infraestrutura, aplicações e rede. Essa 
abordagem fornece um conjunto muito mais amplo e unificado de recursos que aproveitam os dados 
para tirar conclusões mais inteligentes sobre a integridade do serviço e fornecem um nível mais alto de 
automação assim que esses insights são alcançados.

Como resultado dessas tendências, os clientes de AIOps devem procurar fornecedores de plataforma que:

 › Possibilitem a colaboração entre equipes por meio da correlação de dados. Encontrar 
a causa raiz exata das paralisações e dos problemas de performance é o aspecto mais demorado 
do processo de gerenciamento de incidentes. O tempo médio de detecção (MTTD) costuma ser 
desprezado como a métrica mais fácil de aperfeiçoar. Ter as equipes corretas de operações olhando 
para os mesmos dados em tempo real permite mais agilidade na solução de problemas se todos 
os dados forem contextualizados e correlacionados automaticamente dentro da plataforma usando 
algoritmos de aprendizado de máquina (ML).

 › Ofereçam monitoramento da experiência digital (DEM) detalhado e completo. Funcionalidades 
como monitoramento de usuário real (RUM) e transações sintéticas estão disponíveis há muitos 
anos. Dois aspectos transformaram esses recursos de complementares a obrigatórios. O primeiro 
é o grande aumento da força de trabalho remota devido aos protocolos relacionados à pandemia 
e o segundo é o aumento drástico na demanda por uma ampla variedade de serviços digitais online. 
As empresas agora devem poder vincular a experiência de um usuário digital aos resultados dos 
negócios. A menos que consigam relacionar os dados de sentimento e performance do usuário aos 
KPIs de negócios, as equipes de operações e produtos estão sem informações suficientes.

 › Integrem-se perfeitamente a todo o conjunto de ferramentas ITOM. À medida que as equipes 
de TI desenvolvem outras práticas de DevOps e engenharia de confiabilidade do local (SRE), 
elas trazem mais ferramentas de automação online, incluindo entrega contínua e automação de 
lançamentos (CDRA), infraestrutura como código (IaC) e automação de processos robóticos (RPA). 
Conseguir aplicar essas soluções para automatizar a análise de causa raiz (RCA) e os planos 
de correção de incidentes torna-se uma necessidade. Por exemplo, quando uma plataforma 
de monitoramento detecta uma anomalia, uma plataforma bem arquitetada deve ser capaz de 
verificar o repositório de gerenciamento de serviços de TI (ITSM) quanto a qualquer controle de 
alteração, verificar a ferramenta de integração contínua e entrega contínua (CI/CD) para números 
de versão e métricas de verificação de portão e localizar e notificar o proprietário do serviço 
automaticamente com a leitura do banco de dados de gerenciamento de configurações (CMDB).

Resumo da avaliação
A avaliação do Forrester Wave™ destaca líderes, nomes fortes, concorrentes e desafiadores. É uma 
avaliação dos principais fornecedores do mercado e não representa todo o cenário de fornecedores. 
Você encontrará mais informações sobre esse mercado em nosso relatório "Now Tech: Artificial 
Intelligence For IT Operations, 4º trimestre de 2020."

http://www.forrester.com/go?objectid=RES158920
http://www.forrester.com/go?objectid=RES158920
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Esta avaliação deve ser encarada apenas como um ponto de partida, encorajamos nossos clientes 
a visualizar as avaliações dos produtos e adaptar o peso dos critérios usando a ferramenta de 
comparação de fornecedores baseada em Excel (veja as Figuras 1 e 2). Clique no link no início deste 
relatório em Forrester.com para baixar a ferramenta.
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FIGURA 1 Forrester Wave™: Inteligência Artificial para Operações de TI, 4º trimestre de 2020

Fonte: Forrester Research, Inc. É proibida a reprodução, citação ou distribuição não autorizada159086
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FIGURA 2 Forrester Wave™: Scorecard de Inteligência Artificial para Operações de TI, 4º trimestre de 2020
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Todas as pontuações são baseadas em uma escala de 0 (fraco) a 5 (forte).
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Ofertas de fornecedores

A Forrester incluiu 11 fornecedores nesta avaliação: Broadcom, Datadog, Devo, Digitate, Dynatrace, 
LogicMonitor, Moogsoft, New Relic, OpsRamp, ScienceLogic e Zenoss (veja a Figura 3).

FIGURA 3 Fornecedores avaliados e informações de produtos
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Nossa análise revelou os seguintes pontos fortes e fracos de cada fornecedor.

Líderes

 › A Devo criou uma plataforma de monitoramento multifuncional de nível corporativo. A Devo 
foi fundada em 2014; sua sede nos EUA fica em Cambridge, Massachusetts. A plataforma de 
análise de dados da Devo pode obter dados de TI e de negócios e criar análises detalhadas e de 
alto nível para serem usadas por várias pessoas em toda a empresa. O produto oferece suporte 
à combinação de dados baseados em resultados (por exemplo, taxas de conversão de vendas 
ou abandonos de carrinhos) com métricas de tecnologia tradicionais (por exemplo, servidor, 
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aplicação ou desempenho da rede). A arquitetura avançada orientada por algoritmos da Devo 
permite buscar quantidades ilimitadas de dados históricos e correlacioná-los com os dados de 
streaming em tempo real. A Devo conta com mais de 4.000 clientes.

Os clientes de referência elogiaram a Devo por fornecer tempos de resposta rápidos para problemas 
e resultados rápidos para as melhorias de produtos solicitadas. A Devo tem recursos exclusivos para 
lidar com a alteração de formatos de dados e aumentar os resultados de busca com enriquecimento, 
correlação e agregação de dados em tempo real. As áreas de melhoria incluem a criação de painéis 
mais abrangentes prontos para uso para várias personas de TI, monitoramento de aplicações e 
opções de integração. A Devo é uma boa opção para empresas focadas no cliente que precisam 
gerenciar ativos de alto volume e ambientes de dados em tempo real.

 › A Dynatrace oferece visibilidade de negócios digitais. A Dynatrace foi fundada em 2005 e agora tem 
sua sede nos EUA em Waltham, Massachusetts. A sua abordagem para AIOps está focada em fornecer 
uma plataforma de inteligência de software além do monitoramento de infraestrutura e aplicações, 
para incluir uma experiência abrangente do usuário e KPIs de resultados de negócios. Com uma 
análise detalhada completa de uma transação digital do começo ao fim, a Dynatrace pode identificar 
perfeitamente todas as etapas da jornada de um usuário digital. Ao aproveitar os recursos de seu 
mecanismo de IA, Davis, o produto fornece relatórios em tempo real sobre TI e métricas de negócios em 
um nível granular, com insights práticos para várias partes interessadas. A plataforma da Dynatrace tem 
mais de 2.400 clientes, além de uma das maiores receitas de produtos das soluções que avaliamos.

A Dynatrace oferece recursos de mapeamento de dependência intuitivos e contínuos que fornecem 
aos usuários uma visão consistente de todos os serviços. A empresa fez investimentos massivos na 
usabilidade da solução, e o design flexível da IU mantém os profissionais no contexto, ao explorar 
problemas de performance. Outros pontos fortes incluem microsserviços, monitoramento de 
transações e experiência do cliente (CX) e análises inteligentes. Os clientes de referência gostaram 
da flexibilidade do sistema e da camada de inteligência incorporada, mas notaram que as áreas de 
melhoria do produto incluem monitoramento mais detalhado da infraestrutura, análise de registros 
e acessibilidade da implantação em escala. A Dynatrace é uma boa opção para clientes que têm 
requisitos avançados de relatórios de negócios e oferecem muitos serviços digitais.

 › A ScienceLogic lidera em escala e RCA automatizado. A ScienceLogic é uma empresa privada 
fundada em 2003 em Reston, Virgínia, com o produto SL1 de referência. A ScienceLogic passou 
anos criando uma solução voltada exclusivamente para provedores de serviços gerenciados 
(MSPs), agências federais e as necessidades da Fortune 500, especialmente no manuseio de 
grandes volumes de dados e arquiteturas distintas. O SL1 aplica uma abordagem algorítmica para 
contextualizar e buscar um data lake em tempo real que possa acelerar a identificação de causa 
raiz e correção de incidentes por uma equipe de operações. O produto pode racionalizar os dados 
de CMDB existentes e identificar e atualizar as dependências das aplicações. A ScienceLogic tem 
mais de 5.000 clientes.

Os clientes de referência da ScienceLogic afirmaram que a solução permitiu a expansão dos 
negócios sem aumento de pessoal devido aos recursos avançados de automação, incluindo 
automação de runbook, gerenciamento preditivo de capacidade, gerenciamento automatizado de 
incidentes e precisão de CMDB. A empresa está trabalhando para melhorar os métodos de coleta 
de dados, uma área que os clientes consideram mais 
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complexa do que deveria ser. Outras áreas de melhoria incluem monitoramento de aplicações 
e monitoramento de CX. A ScienceLogic é adequada para grandes empresas que têm requisitos 
de alta escalabilidade ou dependências complexas entre serviços, mas não estão na vanguarda 
das modernas arquiteturas de aplicações.

Nomes fortes

 › A Datadog se integra decididamente à tecnologia nativa da nuvem. A Datadog foi fundada em 
2010 e tem sede em Nova York. Ela oferece uma solução baseada em software como serviço (SaaS) 
que é voltada para a velocidade de DevOps, mas que pode ser usada facilmente por quase todas as 
personas de operações. A plataforma adicionou uma ampla gama de recursos, desde gerenciamento 
de desempenho de aplicações (APM) até infraestrutura, segurança e monitoramento de rede. Isso 
a torna uma opção viável para empresas que buscam uma reorganização rápida, minimizando 
o número de soluções que precisariam passar por RFPs demoradas e evoluções de prova de 
conceito. A Datadog tem mais de 12.100 clientes e uma receita de produtos forte.

A Datadog oferece um grande número de painéis e integrações prontos para uso. Os clientes de 
referência notaram que a solução proporciona uma visibilidade muito maior do que as ferramentas 
implantadas anteriormente, permitindo que as equipes de operações colaborem melhor à medida 
que trabalham a partir de uma fonte de verdade. No entanto, os clientes também observaram 
limitações na granularidade do controle de acesso baseado em função (RBAC), dificuldade 
no gerenciamento de um grande número de painéis e problemas durante implantações para 
grandes bases de usuários. Outros pontos fracos incluem fontes e gerenciamento de dados, 
monitoramento de infraestrutura e monitoramento de CX. Com o passar do tempo, adicionar 
outras integrações a sistemas antigos é uma prioridade. Sendo uma alternativa estritamente 
SaaS, a Datadog é uma boa combinação para os tomadores de decisão de TI que queiram liberar 
as equipes do gerenciamento e do suporte a ferramentas.

 › A Zenoss tem um forte gerenciamento de TI híbrido. A Zenoss é uma empresa privada fundada 
em 2015 em Austin, Texas. Sua estratégia enfatiza a simplificação da integração entre várias 
fontes de dados de TI e sistemas de análise corporativa. A empresa gastou boa parte do capital 
técnico criando integrações fortes em centenas de soluções de tecnologia. O Zenoss Cloud 
aceita prontamente dados de qualquer fonte por meio de ZenPacks, que são plug-ins específicos 
de tecnologia projetados pela empresa ou pela comunidade. A plataforma também utiliza APIs, 
chamadas REST e agentes. Além disso, inclui um kit de desenvolvimento de software (SDK) para 
os clientes criarem facilmente as próprias integrações personalizadas de dispositivos e ampliarem 
ainda mais o produto. A plataforma da Zenoss tem mais de 7.300 clientes.

Os clientes de referência observam que o sistema muda o gerenciamento de incidentes de uma 
conversa reativa para uma proativa, o que contribui para uma melhor CX, e também para uma 
melhor experiência do funcionário (EX). Os pontos fortes incluem também infraestrutura, nuvem 
e monitoramento de microsserviços/contêineres. Os clientes de referência observaram deficiências 
nos painéis focados no usuário final e na facilidade de processamento de dados sazonais. 
O alinhamento da base de código e a arquitetura mais flexível de painéis resolveria esses problemas. 
Outros pontos fracos incluem monitoramento de experiência digital, determinação de limites, análise 
inteligente e diagnóstico de aplicações. A Zenoss é uma boa opção para clientes que precisam de 
uma solução altamente escalável para atender a grandes volumes de fontes distintas de dados.
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 › A LogicMonitor fornece recursos amplos, mas carece de profundidade em várias áreas. 
A LogicMonitor, sediada em Santa Barbara, Califórnia, foi fundada em 2007 e adquirida em 2018 
pela Vista Equity Partners. A plataforma fornece um bom ponto de partida para empresas que 
buscam modernizar a forma de monitorar a própria infraestrutura usando a consolidação de 
ferramentas. A inovação do roteiro futuro reforça o aprimoramento da análise avançada em todo 
o data lake e a transformação em uma verdadeira plataforma completa de insights de negócios. 
As empresas que adotaram o LogicMonitor relataram uma economia de custos significativa por 
meio da consolidação de ferramentas. A empresa tem planos sólidos de entrada no mercado para 
adicionar profundidade e amplitude à plataforma e vincular os resultados de negócios ao aumento 
da CX e do desempenho das operações. Hoje, a LogicMonitor tem mais de 1.500 clientes.

A plataforma LogicMonitor é forte em monitoramento de infraestrutura central, detecção de 
anomalias para equipes de operações de TI, e monitoramento de microsserviços e contêineres. 
Os clientes de referência afirmaram que a detecção de anomalias foi um grande passo à frente 
para eles, assim como a capacidade de mapear as jornadas dos clientes. No entanto, observaram 
também que a plataforma precisa de melhorias em configurabilidade avançada de alertas, 
monitoramento da experiência digital e gerenciamento de arquivos de registro. A empresa também 
precisa de melhorias significativas nas integrações e no ecossistema de parceiros. A LogicMonitor 
é extremamente adequada para empresas que atualmente contam com várias ferramentas antigas 
para executar infraestruturas e que buscam se consolidar.

 › A Digitate lidera em monitoramento de EX, mas não tem integrações de infraestrutura. A Digitate 
é um empreendimento privado da Tata Consultancy Services (TCS) que começou em 2015 em 
São Francisco. A plataforma ignio da Digitate faz o monitoramento completo da experiência dos 
funcionários e se destaca no espaço de varejo do consumidor como uma plataforma de inteligência. 
Os aprimoramentos do roteiro de produtos da empresa adicionaram a funcionalidade nativa de 
gerenciamento de incidentes, a correspondência de padrões e o gerenciamento de capacidade para 
ampliar a base de clientes. Hoje, a plataforma oferece um recurso de automação bastante robusto. Do 
ponto de vista da entrada no mercado, a Digitate interage com os tomadores de decisão seniores de TI 
e é uma proposta convincente para os MSPs revenderem. Atualmente, a Digitate tem menos de 1.500 
clientes discretos.

A oferta da Digitate inclui uma história forte do DEM que pode ser aplicada a muitos casos de uso de TI 
e CX. As integrações profundas com o monitoramento do SAP ajudam os clientes de vendas do varejo 
a entender o próprio negócio e a cadeia de suprimentos com maior granularidade. Os clientes de 
referência gostaram da facilidade de implantação e de configuração. Os clientes também observaram 
algumas áreas de melhoria: amplitude de integrações em tecnologias de infraestrutura comoditizadas, 
consistência da interface de usuário e recursos nativos de gerenciamento de registros. O ignio da 
Digitate é uma solução adequada para clientes nos mercados verticais de varejo e fabricação.

 › A OpsRamp tem uma plataforma de automação de monitoramento, mas não tem relatórios 
avançados. A OpsRamp, com sede em San Jose, Califórnia, é uma startup lançada em 2014 
e atualmente está na rodada de financiamento da Série C. A plataforma da OpsRamp tem 
monitoramento profundo da nuvem e recursos de escalonamento automático, mas fica aquém de 
algumas categorias tradicionais de monitoramento de data center. Face aos recursos avançados 
de automação, os clientes estão usando a plataforma em escala empresarial para muitos cenários 
avançados de gerenciamento do ciclo de vida. Com aprimoramentos planejados nos principais 
recursos, a OpsRamp continuará a se manter como uma ferramenta importante para as equipes de 
operações, mantendo uma única fonte de verdade para a análise de dados.
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A OpsRamp tem uma forte capacidade de capturar e monitorar conjuntos de dados não 
estruturados. Isso é especialmente útil para clientes de serviços financeiros que dependem muito 
de filas de mensagens. As áreas de melhoria incluem recursos de monitoramento das aplicações, 
análise inteligente e melhores recursos em torno das determinações automáticas de limites. 
As empresas que buscam uma plataforma que ofereça facilidade de implantação e uma ampla 
variedade de recursos de automação devem considerar a OpsRamp.

 › A Broadcom está focada em criar uma plataforma SaaS para substituir o antigo portfólio. 
A Broadcom, com sede em San Jose, Califórnia, entrou no mercado de AIOps em 2018 quando adquiriu 
a CA Technologies, incluindo a plataforma de monitoramento SaaS, Operational Intelligence, que 
analisamos aqui; essa avaliação não inclui outros produtos do antigo portfólio. A estratégia da Broadcom 
é continuar a investir e inovar no portfólio de software empresarial, expandir os negócios com os clientes 
atuais com produtos adicionais e modernizar o amplo conjunto de produtos e funcionalidades em uma 
plataforma SaaS moderna. Está adicionando mais ferramentas DevOps/SRE para lidar com a velocidade 
da mudança conforme as empresas mudam para novas arquiteturas e processos. A empresa ainda tem 
problemas para identificar novos clientes, mas o novo modelo de preços é um passo na direção certa. 
Atualmente, a plataforma da Broadcom tem menos de 1.500 clientes.

Os pontos fortes da Broadcom estão na capacidade de coletar dados de várias fontes diferentes 
e no profundo conhecimento de centenas de soluções tecnológicas, incluindo segurança. 
A facilidade de atualização também é um importante ponto de venda para as grandes empresas. 
Os clientes de referência relataram que, à medida que a migração de recursos para a plataforma 
de SaaS principal a partir de SKUs antigos continua, muitas vezes é difícil expandir a adoção 
devido aos recursos nativos limitados da plataforma de SaaS. Como resultado, a AIOps da 
Broadcom está atrasada nos recursos em comparação com outras soluções de avaliação. 
A Broadcom é uma boa opção para empresas e clientes existentes da Broadcom que buscam 
abranger uma grande área de cobertura herdada e uma área de nuvem emergente.

Concorrentes

 › A Moogsoft lidera em gerenciamento de eventos, mas deve obter melhor monitoramento 
do DEM. A Moogsoft, atualmente na rodada de financiamento da Série D, foi fundada em 2012 e 
está sediada em São Francisco. A plataforma AIOps existe para levar ordem ao caos de soluções 
pontuais distintas em escala; a capacidade de gerenciar eventos e vinculá-los à causa raiz é um 
divisor de águas para as empresas. A estratégia de entrada no mercado da empresa está alinhada 
aos principais pontos fortes, mas também permite a adoção contínua da empresa ao longo do 
tempo. A Moogsoft é o menor fornecedor nesta avaliação, com menos de 1.500 clientes.

A Moogsoft pode ajudar as equipes de TI a reduzir drasticamente o tempo de solução de problemas 
usando o poderoso mecanismo de interferência para identificar a causa raiz. O espaço para gestão 
de crises promove a colaboração entre as equipes para se concentrar em operações tradicionais 
e DevOps/SRE; a solução atende efetivamente a esse propósito com um painel poderoso e análise 
inteligente. Atualmente, a solução não tem DEM para as organizações entenderem o desempenho 
completo do serviço digital. O monitoramento de aplicativos também é fraco. Os clientes de 
referência observaram que conjuntos de dados não padrão são problemáticos para a integração 
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e que faltam recursos preditivos para dizer à equipe de operações que uma situação de incidente 
pode ocorrer. A Moogsoft é uma boa opção para empresas que buscam uma maneira rápida de 
trazer uma camada de inteligência para resolução imediata e rápida de incidentes.

 › A New Relic deve investir na modernização da plataforma além do APM. A New Relic foi fundada 
em 2008 e tem sede em São Francisco; tradicionalmente, fornece recursos de APM com diagnósticos 
profundos em nível de código. A empresa expandiu as ofertas para oferecer suporte ao monitoramento 
de infraestrutura, ingestão de registros e análise avançada com o produto New Relic One. Recentemente, 
foi feito um pivô completo de um modelo de preços tradicional para um modelo de consumo, com a 
esperança de promover o uso do produto nas empresas atuais. No entanto, esse trabalho ainda está em 
andamento e é preciso ver se uma estratégia de expansão nas contas atuais gerará resultados. O APM 
herdado da New Relic traz uma grande presença no mercado; a empresa tem mais de 16.000 clientes e 
uma receita de produtos muito forte, mas a expansão nas contas atuais está diminuindo.

A New Relic recentemente lançou uma interface de usuário atualizada que ameniza alguns 
problemas de usabilidade da versão mais antiga e adiciona uma sensação de um clique a menos 
em muitas áreas. Os clientes de referência afirmaram que, dada a forma como a IU foi arquitetada, 
a aplicabilidade às operações é limitada. Além disso, a latência com o envio de dados agregados 
no local para uma solução baseada em SaaS geralmente causa alertas atrasados. A plataforma 
oferece monitoramento de transações sólido, diagnóstico de aplicativos e experiência do usuário 
final móvel, mas, em última análise, a New Relic ainda está nos primórdios em AIOps. O New Relic 
One é uma opção sólida para empresas que precisam de uma solução APM completa para as 
equipes de desenvolvimento.

Visão geral da avaliação

Avaliamos os fornecedores em relação a 33 critérios, que foram agrupados em três categorias de 
alto nível:

 › Oferta atual. A posição de cada fornecedor no eixo vertical do gráfico do Forrester Wave indica 
a força de sua oferta atual. Os principais critérios para essas soluções incluem mapeamento 
automático de dependência e topologia de serviços, monitoramento de aplicações e serviços, 
monitoramento de infraestrutura no local e na nuvem, monitoramento de experiência digital 
e gerenciamento e análise de dados.

 › Estratégia. A colocação no eixo horizontal indica a força das estratégias dos fornecedores. 
Avaliamos a visão de produto de cada fornecedor; roteiro, incluindo a capacidade de executar, 
abordagem de entrada no mercado, profundidade do ecossistema de parceiros, desempenho 
geral do mercado e modelo de vendas comerciais.

 › Presença no mercado. Representadas pelo tamanho dos marcadores no gráfico, nossas 
pontuações de presença no mercado refletem o número de empresas suportado em cada 
plataforma, a receita de cada fornecedor e o tamanho médio das negociações.
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Critérios para inclusão de fornecedores

A Forrester incluiu 11 fornecedores na avaliação: Broadcom, Datadog, Devo, Digitate, Dynatrace, 
LogicMonitor, Moogsoft, New Relic, OpsRamp, ScienceLogic e Zenoss. Cada uma das plataformas 
desses fornecedores:

 › Estava disponível de modo geral desde 1º de junho de 2020. “Disponível de modo geral” 
significa que a funcionalidade exibida na demonstração podia ser totalmente baixada como uma 
versão para bases de código no local ou enviada para sistemas de SaaS até aquela data.

 › É uma plataforma. A solução consiste em uma base de código integrada usando um data lake 
comum. A funcionalidade não está contida em módulos separados que precisam de instalação 
para poder ser utilizados, como em uma abordagem de conjunto de produtos.

 › Tem uma ampla gama de funcionalidades. A solução deve oferecer vários recursos funcionais, 
incluindo, mas não se limitando a, monitoramento de recursos de aplicações nativas e de infraestrutura 
(no local e na nuvem), mapeamento de dependência nativa, monitoramento de transações e/ou 
rastreamento distribuído, recursos de análise avançada (ou seja, detecção automatizada de anomalias, 
correlação algorítmica e/ou aprendizado de máquina preditivo) e recursos de DEM.

 › Tem presença significativa no mercado. A plataforma tem pelo menos 125 clientes usando 
ativamente o produto, e despertou interesse (na forma de menções e consultas) da base de 
clientes da Forrester nos últimos 12 meses.
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Material complementar

Recursos online

Publicamos todas as nossas pontuações e critérios usados pelo Forrester Wave em um arquivo 
do Excel que fornece avaliações detalhadas de produtos e classificações personalizáveis. Baixe 
essa ferramenta clicando no link no início deste relatório em Forrester.com. Pretendemos que essas 
pontuações e pesos padrão sirvam apenas como ponto de partida e incentivem os leitores a adaptar 
os pesos para atender às necessidades individuais.

A metodologia Forrester Wave

O Forrester Wave é um guia para compradores que estão considerando as opções de aquisição de 
determinada tecnologia. Para oferecer um processo equitativo a todos os participantes, a Forrester 
segue o The Forrester Wave™ Methodology Guide para avaliar os fornecedores participantes.

Interaja com um analista

Tome suas decisões com mais confiança, tendo o apoio de líderes de opinião da Forrester para 
aplicar nossa pesquisa às suas iniciativas específicas de negócios e tecnologia.

Aplicativos de pesquisa da Forrester para iOS e Android.
Fique à frente da concorrência onde quer que você esteja.

Consultoria de analistas

Para ajudá-lo a colocar 
a pesquisa em prática, 
entre em contato com 
um analista para discutir 
suas perguntas em uma 
chamada telefônica de 30 
minutos ou opte por uma 
resposta por e-mail.

Saiba mais.

Assessoria de analistas

Transforme pesquisas em 
ações trabalhando com 
um analista em um 
engagement específico 
sob a forma de sessões 
personalizadas de 
estratégia, workshops ou 
palestras.

Saiba mais.

Webinar

Participe de nossas 
sessões online sobre 
as pesquisas mais 
recentes que afetam 
seus negócios. Cada 
chamada inclui perguntas 
e respostas dos analistas 
e slides e está disponível 
sob demanda. 

Saiba mais.

https://www.forrester.com/marketing/policies/forrester-wave-methodology.html
http://www.forrester.com/app
http://forr.com/1einFan
http://www.forrester.com/Analyst-Advisory/-/E-MPL172
https://www.forrester.com/events?N=10006+5025
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Em nossa análise, realizamos uma pesquisa primária para desenvolver uma lista de fornecedores a serem 
considerados para a avaliação. A partir dessa seleção inicial de fornecedores, restringimos nossa lista final 
com base nos critérios de inclusão. Em seguida, reunimos detalhes do produto e da estratégia por meio de 
um questionário minucioso, demonstrações/briefings e pesquisas/entrevistas com os clientes de referência. 
Usamos essas informações, juntamente com a experiência e o conhecimento do analista no mercado, para 
pontuar os fornecedores empregando um sistema de classificação relativa que compara cada fornecedor 
com os outros na avaliação.

Incluímos a data de publicação do Forrester Wave (trimestre e ano) claramente visível no título 
de cada relatório Forrester Wave. Avaliamos os fornecedores participantes deste Forrester Wave 
usando materiais que nos foram fornecidos até 12 de agosto de 2020 e não permitimos a adição de 
informações após esse período. Incentivamos os leitores a avaliar como as ofertas de mercado e de 
fornecedores mudam com o passar do tempo.

De acordo com a The Forrester Wave™ Vendor Review Policy, a Forrester solicita que os fornecedores 
analisem nossas conclusões antes da publicação para que possam confirmar a precisão. Os fornecedores 
marcados como não participantes no gráfico do Forrester Wave atenderam aos nossos critérios de inclusão, 
mas se recusaram a participar ou contribuíram apenas parcialmente para a avaliação. Classificamos esses 
fornecedores de acordo com a The Forrester Wave™ And The Forrester New Wave™ Nonparticipating And 
Incomplete Participation Vendor Policy e publicamos os posicionamentos deles junto aos dos fornecedores 
participantes.

Política de integridade

Realizamos todas as nossas pesquisas, incluindo avaliações do Forrester Wave, de acordo com 
a Integrity Policy publicada em nosso site.

https://www.forrester.com/marketing/policies/wave-vendor-review-policy.html
https://www.forrester.com/marketing/policies/wave-vendor-nonparticipation-policy.html
https://www.forrester.com/marketing/policies/wave-vendor-nonparticipation-policy.html
http://www.forrester.com/marketing/policies/integrity-policy.html
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