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A Plataforma de Dados 
mais Completa do Mercado.
Segurança, escalabilidade, e tudo integrado.



Os ambientes atuais de banco de dados estão constantemente  
crescendo e mudando à medida que novos dados são adicionados.  
A explosão de dados só contribui para dificultar o gerenciamento  
de ambientes que suportam suas necessidades de converter  
grandes quantidades de dados em informações valiosas. 

Consequentemente, isso pode representar um desafio para se obter uma 
visão clara de seus dados a qualquer momento, especialmente para cargas 
de trabalho que abrangem ambientes locais e em nuvem. O Engajamento de 
SAM (Software Asset Management) para Otimização de Ambiente Microsoft 
SQL é focado na descoberta e análise do seu ambiente Microsoft SQL Server 
para ajudar sua organização a transformar seu data center e reduzir os 
custos, a complexidade e os riscos da não conformidade.

O Gartner projeta que as soluções de big data serão 
responsáveis por US$ 232 bilhões em investimentos em 2016.

Entenda como 
otimizar seu 
banco de dados





Engajamento de SAM para Otimização de Ambiente SQL
O propósito de um engajamento de SAM para otimização de ambiente SQL é ajudá-lo a obter 
mais valor de seus investimentos através da otimização das implantações de SQL, dos direitos 
de licença e do seu processo de aquisição, gerando uma melhor compreensão de como o 
licenciamento funciona. 

O que esperar de um Engajamento de SAM
Cada engajamento irá variar ligeiramente dependendo de sua infraestrutura, necessidades  
e objetivos. Em modo geral, um engajamento pode ser dividido em quatro fases:

Planejamento > A fase de planejamento envolve a coleta de informações sobre sua 
infraestrutura, identificação das metas do engajamento, agendamento de encontros e 
reuniões e a criação do acesso para o início da coleta e análise de dados.
Coleta de Dados > Consiste na descoberta e inventário de ativos de software usando uma 
ferramenta de inventário, seguido do mapeamento dos dados do inventário, do uso e das 
licenças, podendo incluir um questionário com os participantes.
Análise de Dados > Inclui a revisão e validação de todos os dados coletados, identificação de 
todos os contratos de licenciamento da Microsoft e a análise de sua estratégia de TI de longo 
prazo.
Apresentação Final > Na conclusão do engajamento SAM, o Parceiro SAM apresentará 
seus resultados, recomendações e próximos passos em uma apresentação de visão geral, 
juntamente com um conjunto detalhado de relatórios e sua Avaliação de Otimização SAM.



Saiba mais sobre o Software Asset Management em:
www.microsoft.com/pt-br/sam

Um Engajamento de SAM para 
Otimização de Ambiente SQL 
pode ajudá-lo a identificar todas as 
implantações de produtos, uso e 
direitos de licença. Seu Parceiro SAM 
Certificado Microsoft identificará 
áreas para melhorias e desenvolverá 
um conjunto de recomendações e 
processos para ajudar sua organização 
a otimizar seus investimentos 
em software e permanecer em 
conformidade. A coleta e análise  
de dados incluirá as categorias  
definidas abaixo.

• Relatório Executivo de Visão Geral
• Posição Estabelecida de Implantação
• Posição Efetiva de Licenciamento
• Relatório de Otimização de Ambiente SQL
• Relatório de Recomendações  
  de Otimização de Licenciamento 
• Relatório de Usos / Adicionais de Dados

• Inventário de Ativos
• Interpretação dos Dados  
  e Requisitos Técnicos
• Considerações sobre a Implantação
• Considerações sobre Licenciamento
• Melhorias de Políticas

Antes de trabalhar com seu parceiro, você receberá uma carta de engajamento e uma 
Declaração de Trabalho (SOW) completa, explicando o que esperar durante seu engajamento 
de SAM. Na conclusão do engajamento, você receberá os relatórios definidos abaixo.

Materiais Entregues no Engajamento

Coleta e Análise de Dados



Em um mundo impulsionado por dados…

No mundo em que vivemos, todas as empresas e quase todas as indústrias, estão sendo 
transformadas pela tecnologia. Essa mudança é impulsionada, em parte, pela interseção de três 
tendências: uma enorme explosão de dados, a inteligência a partir de Machine Learning
e Advanced Analytics e a economia e a agilidade da computação em nuvem.

Transformação
Estamos no meio de uma revolução – 
as empresas estão se transformando e 
indústrias inteiras estão sendo reinventadas 
de maneiras que nunca imaginamos

Computação em nuvem, Big Data e 
inteligência analítica são as 3 tendências 
conduzindo essa revolução

A junção dos três é onde a mágica 
acontece, remodelando o modo em  
que as empresas engajam seus clientes,  
a forma como funcionam seus processos  
e transformam seus produtos

Dados
A proliferação de dispositivos e o 
armazenamento acessível conduziram 
para a quantidade de dados sem 
precedentes que temos hoje, com tipos 
de dados que precisam ser ingeridos, 
gerenciados, armazenados e analisados

Com isso surgiu a necessidade de extrair 
insights dos dados e agir sobre essas 
ideias, às vezes em tempo real

Inteligência
A capacidade de compreender a inteligência 
escondida em grandes volumes de dados.
Com todos esses dados são criados 
padrões – e a capacidade de transformar 
esses padrões em ações inteligentes é uma 
oportunidade de ouro a ser explorada pelas 
empresas

Também podemos observar uma 
evolução com relação a capacidade de 
desenvolver previsões a partir dos dados, 
transformando-os em ações inteligentes 
sem intervenção humana

Cloud
A nuvem eleva o poder de computação 
para perto do infinito e proporciona 
uma redução de custos em escalas 
anteriormente inimagináveis

Dessa forma, a inovação ganha poderes 
não só em termos de velocidade e 
custo, mas também com relação a novos 
modelos de negócios, tais como SaaS, 
que proporcionam a oportunidade de 
reinventar processos de negócios e a 
maneira de trabalhar e viver

A Plataforma de Dados que você utiliza fornece segurança aos seus dados,  
escalabilidade para se adaptar às necessidades organizacionais e agilidade 
para acessar dados com um custo apropriado? Fornece os recursos para 
análise dos dados de modo a ajudar a sua organização a crescer?



Top 10 diferenciais do SQL Server 2016 

O SQL Server 2016 foi construído para empoderar a transformação  
da indústria, com tecnologia e recursos provenientes das inovações  
com relação a nuvem, dados e inteligência.

1. Líder da indústria 
A Microsoft é reconhecida como a líder da indústria no 
Quadrante Mágico de DBMS Operacional (à frente da Oracle, 
IBM e SAP), BI e Analytics e Data Warehousing.

2. Mais seguro 
O Banco de dados mais seguro e menos vulnerável do mercado  
oferece a funcionalidade de segurança exclusiva com o Always Encrypted 
que protege os dados tanto em repouso quanto em movimento. Esse recurso 
exclusivo de criptografia permite que os clientes ampliem dinamicamente  
os bancos de dados no Azure, mantendo sua criptografia chave on-premisses  
e habilitando cenários de nuvem híbrida incomparáveis.

3. Desempenho inovador 
Desempenho inovador e escala, colocando o SQL Server 2016 como 
número #1 do mercado para workloads de Missão Crítica e Analytics, além 
de oferecer mais rapidez para as operações cotidianas.

4. Solução completa de BI móvel 
Única solução completa de BI móvel no mercado que não requer que 
o cliente pague por cada usuário. Suporta de 1.000 a 8.000 usuários em 
8 cores, fornecendo uma solução de BI abrangente por uma fração do 
custo da Tableau e Qliktech.

5. In-Memory mais rápido
A tecnologia In-Memory mais rápida do planeta através de workloads 
com SQL Server 2016, ajudando nossos clientes a levar o desempenho e 
throughput para outro nível. Nós somos 10x mais rápidos do que a solução  
de In-memory da Oracle, 13x mais rápidos do que a solução de In-Memory 
do banco de dados MemSQL e 1.5x mais rápidos que o SAP HANA!

https://info.microsoft.com/CO-SQL-CNTNT-FY16-09Sep-14-MQOperational-Register.html?ls=Website
https://info.microsoft.com/CO-SQL-CNTNT-FY16-09Sep-14-MQBusinessIntelligence-Register.html?ls=Website
https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-2ZIHUPK&ct=160225&st=sb


Top 10 diferenciais do SQL Server 2016 

O SQL Server 2016 foi construído para empoderar a transformação  
da indústria, com tecnologia e recursos provenientes das inovações  
com relação a nuvem, dados e inteligência.

6. Aplicações de Missão Crítica inteligentes
Possibilita aplicações inteligentes de Missão Crítica fornecendo inteligência  
operacional em tempo real, combinando Advanced Anaylitcs no banco de dados 
(em R) e a tecnologia de In-Memory sem ter que copiar/mover os dados ou  
impactar o desempenho das aplicações. Esta é a primeira vez na indústria!

7. Cenários de nuvem híbrida
Cenários de nuvem híbrida com Azure com backups mais rápidos e 
disaster recovery e custos operacionais reduzidos, como a Lufthansa, 
que economizou 35% em custos operacionais. Novos cenários híbridos 
exclusivos como o Stretch Database ajudam os clientes a manter mais do 
seu histórico de dados e reduzir os custos de armazenamento.

8. Workloads de Big Data
Sustentação de workloads de Big Data, já que só o SQL Server oferece 
a tecnologia PolyBase integrada que permite que os clientes conectem 
dados estruturados e não estruturados e consultem ambos com a 
simplicidade do T-SQL, a qual tantos DBAs já conhecem.

9. Possibilidade de escolha de plataforma
Possibilidade de escolha de plataforma, com a introdução do  
SQL Server no Linux, sendo que já temos mais de 15 mil clientes inscritos  
para saber mais. O SQL Server 2016 e o Windows Server 2016 vão  
oferecer maior disponibilidade, maior desempenho e análises mais  
rápidas. Quaisquer dados, de todos os tamanhos, qualquer aplicação  
e qualquer plataforma é o novo mantra!

10. Tudo integrado
O SQL Server 2016 tem tudo integrado, fornecendo o TCO líder  
da indústria, com quase 12x de economia em relação a Oracle.  
Combine isso com a nossa nova Oferta de Migração de Banco  
de Dados e você terá uma proposta de valor convincente que  
os clientes Oracle vão querer saber mais sobre.built-in



Reconhecimento da Indústria

Casos de Sucesso

O Gartner reconheceu a Microsoft como líder absoluto no  
Quadrante Mágico de Data warehouse e Data Management  
Solutions for Analytics, com base na sua capacidade de execução  
e complexidade de visão. Leia a história em:
www.aka.ms/gartnerdataplatform

Pelo nono ano consecutivo, o Gartner reconheceu a Microsoft 
como líder absoluto no Quadrante Mágico de Business Intelligence 
and Analytics platform. Colocando-a na posição mais alta quanto  
a visão e oferta atual. Leia a história em:
www.aka.ms/bigartner

The Gartner document is available upon request from Microsoft. Gartner does not endorse any vendor, product or service depict-
ed in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other 
designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed 
as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of 
merchantability or fitness for a particular purpose.



Serviços de dados do Azure

Analytics

Internet das Coisas 
(IOT)

Data + Storage Computação

Intelligence

Encontre uma grande variedade de dados, incluindo dados demográficos, de 
ambiente, financeiro, de varejo e esportivos. Use esses dados em seu software 
Microsoft Office, ferramentas de BI, e seus próprios aplicativos personalizados. 
Conheça os serviços de dados da nuvem da Microsoft, o Azure:

Data Factory

Machine Learning

Power BI Embedded 

Data Lake Analytics

HDInsight

Data Lake Store

Stream Analytics

Notfication Hubs

Azure IoT Hub

Event Hubs

Azure Search

DocumentDB

SQL Data Warehouse

SQL Database

Windows Virtual  
Machines

Cognitive Services

Para saber mais acesse: 

Nuvem
inteligente

www.azure.microsoft.com/pt-br/marketplace/data-services



Express

Banco de dados 
de baixa escala

Banco de dados 
de desempenho 
moderado - para 
aplicações não 
críticas

Missão crítica, alto 
desempenho, se-
gurança avançada e 
alta disponibilidade

Capacidade de 
memória otimizada 
em todos os 
workloads

Ferramentas de 
desenvolvimento e 
administração

Segurança e 
disponibilidade 
básica 

O Banco de Dados 
mais seguro com o 
Always Encrypted

Backup e restauração 
simplifi cada no
Microsoft Azure

Relatórios básicos 

Armazenamento de 
dados dimensionáveis 
agora com o Poly 
Base integrado

BI de desempenho 
moderado

BI do começo 
ao fi m, agora em 
qualquer dispositivo

Cenários híbridos 
com Azure: Stretch 
Database, backup

Advanced Analytics 
integrado e dimen-
sionável com R e 
In-memory

Cenários híbridos 
otimizados: Stretch 
Database, HA, DR
e backup

Standard Enterprise

Versões do SQL Server 2016



Recursos do SQL Server 2016 por versão Standard

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Novo

Enterprise

Número máximo de Cores

Máximo de memória utilizada 

Tamanho máximo

OLTP básico

Alta disponibilidade (2-node single
database failover, non-readable secondary)

Capacidade de gerenciamento
(Management Studio, Policy-Based Management)

Gerenciamento de dados corporativos
(Master Data Services, Data Quality Services)

OLTP avançado (In-memory OLTP, Operational analytics)

HA avançado (Always On - multi-node,
multi-db failover, readable secondaries)

Segurança básica (Row-level security, data
masking, basic auditing, separation of duties) 

Segurança avançada (Criptografi a de dados
transparente, Always Encrypted)

Integração avançada de dados (Fuzzy
grouping and look ups, change data capture)

Data Warehousing (In-Memory ColumnStore, Partitioning)

Programação e ferramentas para desenvolvedores
(T-SQL, CLR, Data Types, FileTable, JSON)

Integração de dados básica (SSIS, built-in connectors)

Relatórios básicos & analytics

Business Intelligence básico (modelos multi-
dimensionais, modelo tabulação básico)

Mobile BI (Datazen)

Business Intelligence avançado (modelo de tabulação avançado,
Direct query, in-memory analytics, data mining avançado) 

Integração de “R” básica
(Conectividade com R Open, paralelismo limitado para RRE)

Integração de “R” avançada (paralelismo completo para RRE)

Stretch Database

24 cores Ilimitado

128 GB OS Max

524 PB 524 PB

Performance
OLTP

Data
Warehousing

Business 
Intelligence

Advanced 
Analytics

Nuvem Híbrida

Segurança



Licenças do SQL Server 2016

Licenciamento por Core
Como comprar licenças de SQL Server 2016 por Core

Adaptadas para as empresas que usam software 
de Banco de Dados e de Business Intelligence

Os clientes pagam
pelo rendimento
que necessitam

Escolha das necessidades
básicas de acordo 
com o modelo

Mecanismo

Versões 
principais

Quando o Banco de Dados está hospedado em uma máquina
física, todos os Cores do Servidor são licenciados.

Em cenários de virtualização, apenas o número de Cores virtuais 
atribuídos por máquina virtual são licenciados, cumprindo 
com o mínimo de Cores para licenciamento de SQL.

É exigido um mínimo de 4 Cores por 
processador (2 licenças por processador).

Conte o número de Cores por processador e compre 
o número apropriado de licenças Core para o servidor.

1

2

3
4

Enterprise
Centro de dados
de alto rendimento
com a funcionalidade
de BI Server

Standard
Departamental, 
escalabilidade limitada

Opções de 
licenciamento

Server + CAL Cores



Preços do Microsoft SQL Server 2016
Os preços estão em Dólar

Versões do SQL 
Server 2016

Enterprise

Standard

Developer

Web

Express

Por core em  
pacote de 2 cores

Por core em  
pacote de 2 cores

Server + CAL****

Volume de 
licenciamento, 
hosting

Volume de 
licenciamento, 
hosting

Volume de  
licenciamento,  
hosting, FPP de varejo

Download grátis

Somente hosting 

Download grátis

$14,256***

$3,717***

$931***

Grátis

Grátis

Consulte seu  
parceiro de hosting 
para preços

Modelo  
de licenciamento

Disponibilidade
do canal

Preço de Open
No Level (US$)

*Os clientes que precisam de um data warehouse MPP (processamento paralelo em massa) agora têm acesso a um PDW (data warehouse paralelo) 
por meio das licenças básicas Enterprise Edition com Software Assurance. O PDW faz parte do Microsoft Analytics Platform System (APS).
**As edições vendidas no modelo de licenciamento por núcleo são vendidas como pacotes de 2 núcleos. 
***O preço representa o preço de varejo estimado Open NL (No Level). Para obter seu preço específico, contate o revendedor da Microsoft. 
****As CALs (licenças de acesso para cliente) custam US$ 209/licença e são obrigatórias para cada usuário ou dispositivo que acessa um servidor no 
modelo de licenciamento Servidor + CAL. Consulte os direitos de uso do produto para saber detalhes.

Para saber mais sobre os preços do SQL Server 2016, acesse:
www.microsoft.com/pt-br/server-cloud/products/sql-server/purchasing.aspx



Próximos passos

Entre em contato com o seu representante da Microsoft 
para obter mais informações sobre SQL Server 2016.

AVISO: As informações contidas neste documento (a) representam a atual declaração da Microsoft quanto aos recursos e funções dos pro-

dutos e serviços descritos neste documento e estão sujeitas a alterações a qualquer momento sem aviso prévio, (b) são apenas para fi ns de 

sua avaliação e não devem ser interpretadas como uma oferta vinculativa ou compromisso por parte da Microsoft para fornecer qualquer 

produto ou serviço aqui descritos; e (c) constitui informações de segredo comercial da Microsoft e não pode ser divulgada a terceiros. Quais-

quer contratos que podem resultar destas informações estão sujeitos a negociação e execução de um acordo defi nitivo entre o cliente e 

seu revendedor autorizado da Microsoft, incorporando termos comerciais aplicáveis da Microsoft. A Microsoft não garante a exatidão de 

qualquer informação apresentada e não assume nenhuma responsabilidade decorrente do uso dessas informações. A MICROSOFT NÃO DÁ 

NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NESTE DOCUMENTO.

As descrições dos produtos de outras empresas neste documento, se for o caso, são fornecidas somente como uma conveniência para você.  

Tais referências não devem ser consideradas um endosso ou suporte pela Microsoft. A Microsoft não pode garantir a exatidão dessas infor-

mações e os produtos podem ser alterados ao longo do tempo. Também, as descrições são destinadas como breves destaques para auxiliar a 

compreensão, ao invés de uma explicação completa. Para autoritativas descrições destes produtos, favor consulte seus respectivos fabricantes.

Todas as marcas registradas são de propriedade de suas respectivas empresas.

© 2016 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.
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