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GERENCIAMENTO DE  
ATIVOS DE SOFTWARE  

O Que é Gerenciamento de Ativos de  
Software (SAM)?  

O SAM (Software Asset Management, ou 
Gerenciamento de Ativos de Software) é um 
conjunto de práticas de TI comprovadas que 
reúne pessoas, processos e tecnologia para 
controlar e otimizar o uso de software em 
uma organização.   
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Por que é o SAM importante para o seu 
negócio? 
O SAM ajuda você a: 
1. Controlar custos, riscos e complexidade. 
2. Otimizar o uso de seus ativos de software. 
3. Expandir sua infraestrutura para atender às suas necessidades de  
     negócio.  



Acompanhar tendências de tecnologia agora e no futuro 
A Gartner prevê que, até 2025, todos os setores serão transformados pelo negócio digital. Em reconhecimento a esta 
inevitabilidade, 52% dos CEOs e e executivos de negócios disseram que sua organização tem uma estratégia de negócio 
digital.*  

Maior necessidade  
no armazenamento de 
dados  

Traga seu próprio 
dispositivo (BYOD)  

Mais funcionários 
remotos  

*“Top 10 Strategic Technology Trends for 2016,” Gartner, 2016   

Soluções de nuvem  

Crescente ameaça de 
ataques cibernéticos  

Múltiplos dispositivos 
por usuário  

Internet das 
Coisas (IoT)  



Você está pronto?  
Você sabe o que possui hoje? De quê você precisará daqui a 6 meses?  
E daqui a um ano?  



Boa governança corporativa  

Operações mais suaves  

Flexibilidade para o futuro  

Descontos por volume

Maior controle das responsabilidades  

Reduza o risco de cibersegurança   

Maior valor de negócios a longo prazo  

Maior satisfação dos funcionários  

Mair segurança financeira  

Reduza desperdícios e redundância  

Benefícios do SAM 
Considere os seguintes benefícios conforme avalia suas necessidades e determina se um 
programa de SAM pode ser adequado à sua organização.   



O caso de negócio de SAM 
Um gerenciamento mais sólido de TI 
proporciona mais insights e maior capacidade 
de resposta para o seu negócio a fim de 
maximizar o valor, minimizar os riscos e 
aproveitar melhor seus investimentos em TI.  
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Controle custos e riscos  

Controle gastos desnecessários e otimize a tecnologia que sua organização 
já tem à medida que o negócio cresce e amadurece.  

• Faça mais com aquilo que você já tem. 

• Elimine gastos em excesso, determinando as verdadeiras 
necessidades de software da sua organização. 

• Tenha uma imagem clara do seu ambiente antes de tomar decisões 
importantes.  

• Ajudar a garantir a conformidade com as regulamentações governamentais 
e normas internas da empresa – bem como conformidade de licenças. 

• Tenha paz de espírito em relação a malware e outras ameaças de segurança 
cibernética.  
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Reduza a redundância 
e garanta que todos os 
funcionários tenham 
as ferramentas de que 
precisam.

  

Simplifique a implantação, 
aquisição e o suporte por 
meio do gerenciamento 
centralizado de 
dispositivos.

  

Implemente políticas 
que impulsionem a 
automação para melhorar 
a produtividade por toda a 
organização. 

  

Identifique e consolide 
servidores ou hardware 
subutilizados em toda a 
organização. 

  

Capacite suas equipes de 
TIem para se concentrar 
em novas soluções 
de tecnologia que 
forneçam uma vantagem 
competitiva.

  

Otimize recursos  

O SAM pode melhorar as suas capacidades globais de TI – otimizando sua 
infraestrutura para alcançar melhores resultados de negócio.   



Cresça com a tecnologia  
Um gerenciamento de TI mais sólido 
resulta em ganhos de eficiência em  
toda a organização.    

Alinhe sua  
estratégia de TI 

com os objetivos de 
negócio.  

Tenha melhores 
informações 

para a tomada 
de decisões.  

Planeje-se 
efetivamente para  

suas  
necessidades 

tecnológicas de 
curto e longo prazo.  

Permita maior 
agilidade e 

capacidade de 
resposta por meio 
da infraestrutura 

de TI.  



O caso operacional para o SAM 
Gerenciar proativamente ativos de software pode 
reduzir custos de TI, graças à simplificação dos 
processos de implantação, compra e suporte.   
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Controle custos e riscos  

Empresas com processos de SAM implementados conseguem utilizar 
plenamente os recursos de software que já têm.  

• Saiba quais licenças você já tem e determine quais softwares você realmente 
precisa. 

• Minimize as ameaças de ataques cibernéticos e segurança de dados.  

• Centralize o controle e as políticas e automatize processos manuais.  

• Entenda como seu funcionário usa dispositivos móveis e minimize os riscos 
associados a dispositivos não gerenciados que acessam sua rede.   
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Otimize recursos  

Implemente a otimização 
de infraestrutura, 
consolidação e 
padronização.  

Reduza a redundância e 
os custos com a compra 
centralizada.  

$  

Melhore o desempenho 
do sistema, do usuário e 
do suporte técnico.   

Esteja preparado com 
planos de backup e 
recuperação.  

Aproveite ao máximo seus investimentos em software, reduza a redundância e 
forneça aos funcionários as ferramentas de que necessitam.   



Cresça com mais força. 
O SAM pode proporcionar maior agilidade e  
capacidade de resposta, tornando-se um ativo  
estratégico para sua organização.   

Adapte-se mais 
rapidamente com 

um gerenciamento 
simplificado de TI.   

Monitore e  
provisione 

ativos 
efetivamente.  

Planeje com 
antecedência  

para as 
necessidades  
de tecnologia.   

Alinhe sua TI 
aos objetivos 

de negócio para 
criar excelência 

operacional.  
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Todos se beneficiam do SAM  

•  Equipe de TI –  Simplificar o trabalho por saber exatamente o que se tem para que se 
possa racionalizar os procedimentos e planejar atualizações e implementações.  

• Gerentes de unidades de negócios/Chefes de departamento — Aumentar a 
visibilidade dos gastos atuais de TI para garantir um melhor planejamento do 
orçamento para aquisições e despesas.  

• Departamento Jurídico — Estar sempre preparado e com documentação completa de 
conformidade.  

• Compra/aquisição — Maior eficiência com controle centralizado e procedimentos 
de compra definidos, bem como relatórios, orçamentos e aquisição de ativos de TI 
significativamente simplificados.  

• Recursos humanos — Assegurar a conformidade de funcionários através da aplicação de 
políticas que minimizem as ameaças legais e de segurança.   
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O SAM pode 
ajudar toda a 
organização.  

$  

Um programa SAM eficaz pode aumentar a 
produtividade, visibilidade e rentabilidade da 
empresa como um todo. 

Melhore a  
eficiência interna  

Economize 
tempo e 
dinheiro.  

Negócios e  
Plano de 

orçamento  



SAM faz sentido para os negócios 
Um programa SAM eficaz pode aumentar a produtividade, 
visibilidade e rentabilidade da empresa como um todo.  

O SAM ajuda você a:  

Controlar custos e riscos do negócio. 

Ganhar visibilidade de sua tecnologia e insight de seu 
negócio, assim você poderá otimizar seus recursos. 

Alinhar sua infraestrutura tecnológica com as metas de 
negócio, tornando a TI um ativo estratégico que pode 
ajudar sua empresa a crescer mais rapidamente.   



Como se implementa 
um plano de SAM? 
Os passos principais são quatro...  
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Passos do SAM  

1. Faça um inventário inicial dos softwares 

2. Organize-se. Associe o software 
instalado às licenças existentes. 

3. Analise políticas e procedimentos 

4. Desenvolva e mantenha um Plano de 
SAM  
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1. Inventário 
Inicial de 
Softwares  

Descubra exatamente que softwares você tem 
instalados conduzindo um inventário. 

Rede – ferramentas de inventário de software 

Autônomo – inventário manual 

Para obter informações sobre Ferramentas de 
SAM da Microsoft, acesse  
www.microsoft.com/en-us/sam/tools.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/sam/tools/.aspx
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2. Organize-se, 
associe licenças  

Microsoft 
Enterprise 
Agreement  

Microsoft 
Open Value  

Microsoft 
Open License  

Microsoft 
Open Plus  

Depois de fazer um inventário, você terá de associar as 
licenças aos ativos de software.  

Tipos de licença 
• Programas de Licenciamento por Volume Microsoft 

• Software OEM (pré-instalado) 

• Software FPP (produto de varejo) 

• Outros...  
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3. Revise 
políticas e 
procedimentos  

• Centralize seu processo de compras. 

• Digulgue suas políticas de uso de software. 

• Estabeleça um processo de check-in de 
software. 

• Escreva um plano de recuperação de 
desastres para software.  
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4. Desenvolva 
um Plano de 
SAM  • Analise as necessidades de software. 

• Forneça treinamento de software. 

• Reduza custos de suporte. 

• Mantenha o software seguro. 

• Crie um mapeamento de software. 

• Agende inventários regulares.  
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Trabalhe com um Parceiro SAM  
da Microsoft  

A Microsoft trabalha com a nossa rede de Parceiros SAM para 
disponibilizar assistência proativa a clientes de todo o mundo. 

Parceiros SAM da Microsoft:  

• São certificados através da Microsoft Partner Network. 
• Têm profundo conhecimento das melhores práticas e soluções de SAM.  
• Podem ter certificações em várias áreas, tais como nuvem e soluções de mobilidade. 
• Podem fornecer serviços de alta qualidade para você. 

Para obter informações sobre os Parceiros SAM da Microsoft, acesse 
www.microsoft.com/en-us/sam/programs.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/sam/tools/.aspx
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O que você pode esperar de um  
Compromisso SAM  

Planejamento 
A fase de planejamento consiste 
em coleta de informações sobre 
o seu fundo de infraestrutura e 
objetivos ou planos para o futuro; 
em seguida, o plano de coleta 
de dados e de análise é definido, 
incluindo reuniões com os 
principais interessados e acesso às 
fontes necessárias.  

Coleta de dados 
A fase de coleta de dados 
consiste em reunir todos os dados 
relacionados à descoberta e ao 
inventário de ativos de software 
mapeado para uso e direitos de 
licença. Informações adicionais 
podem ser necessárias para 
assegurar que todos os dados 
relevantes sejam coletados para 
fornecer uma análise completa e 
precisa.   

Análise de dados 
A fase de análise de dados inclui o 
exame e a validação de todos os 
dados de utilização, de direitos de 
licença, de implantação e outros. 
Além disso, uma análise de seus 
procedimento e políticas de SAM 
atuais, bem como recomendações 
para melhoria.  

Valor 
Ao final do compromisso SAM, 
seu Parceiro SAM apresentará 
os resultados, recomendações 
e etapas seguintes, assim como 
fornecerá uma série de relatórios 
detalhados.    

Fa
se

s  

Essas fases são esperadas de cada Compromisso SAM da Microsoft. Elas ajudam a 
produzir recomendações e considerações sobre diferentes maneiras de otimizar sua 
infraestrutura de TI e implementar um plano de SAM a longo prazo.   
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Compromissos SAM  

A Microsoft, por meio de seus parceiros SAM, oferece diferentes tipos de 
compromissos SAM que podem melhorar a visibilidade e o controle de 
seu uso e implantação de softwares.   

Linha de base

Cloud Ready

Cargas de Trabalho SQL 

Virtualização

Ambientes de Desenvolv.

Cibersegurança

Ger. de Dispos. Móveis



Linha de base  
Para clientes que querem ter uma visão completa de sua implantação atual 
de produtos da Microsoft e do status das licenças, bem como recomendações 
sobre como melhorar os procedimentos e políticas do gerenciamento de ativos 
de software.  

Um dos principais produtos do SAM Baseline Review é a avaliação de 
Otimização SAM (SOM). O modelo de Otimização do SAM serve como a 
fundação e orientação para você se preparar para implementar um programa de 
SAM eficiente que apoie o alinhamento com padrões ISO.  

Modelo de Otimização do SAM .  

SAM 
Básico  

Ad Hoc 

Básico  

SAM  
Padronizado  

Rastreamento de 
Ativos 

Padronizado  

SAM  
Racionalizado  

 
Gerenciamento  

Ativo 

Racionalizado  

SAM  
Dinâmico 

 
Otimizado 

Dinâmico  

Para obter informações sobre a Microsoft Baseline Review, acesse  
www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx   

http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx


Cloud Ready 

Para clientes que estão avaliando se devem mover parte, ou a totalidade, de 
suas infraestruturas para um ambiente de nuvem.  

Como resultado do aumento da computação em nuvem, a Microsoft 
desenvolveu o compromisso SAM Cloud Ready para ajudar a avaliar sua 
preparação para a nuvem e estabelecer procedimentos e políticas críticas de 
SAM para que você possa gerenciar seus investimentos na nuvem e no local de 
forma eficaz.   

• De acordo com uma pesquisa com CIOs feita pela Computerworld em 
2016, a computação em nuvem é o orçamento de TI que mais cresce.   

• Migrar dados e processos de negócio para a nuvem oferece várias 
vantagens em relação a um ambiente tradicional de TI corporativa.  

• Uma estratégia de nuvem deve incluir redução de custos e aumento da 
agilidade e escalabilidade.  

Para obter informações sobre o Compromisso Cloud Ready da Microsoft, 
acesse www.microsoft.com/en-us/sam/cloud-ready.aspx  

http://www.computerworld.com/article/3012628/it-management/forecast-2016-essential-data-points-for-the-tech-year-ahead.html#slide3
http://www.computerworld.com/article/3012628/it-management/forecast-2016-essential-data-points-for-the-tech-year-ahead.html#slide3
http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx


Cibersegurança  

Para clientes que querem ter uma visão completa de quais ativos de software 
estão implantados para identificar áreas de risco potencial e fornecer 
orientações de alto nível para políticas e programas de segurança cibernética.  
Nossa geração de ambientes de TI é fortemente influenciada por vários fatores 
— dispositivos móveis, mídias sociais, soluções de nuvem e grande volume de 
dados — que transformam continuamente operações e processos de TI.  

A Microsoft desenvolveu o Compromisso SAM de segurança cibernética para 
fornecer orientações e recursos para ajudar os clientes a reduzir os riscos de 
segurança e minimizar as ameaças cibernéticas, dentro de seu ambiente de TI. 

Celular  Redes Sociais  Nuvem  Big Data  

Para obter informações sobre o Compromisso de Segurança Cibernética da 
Microsoft, acesse www.microsoft.com/en-us/sam/cybersecurity.aspx  

A população  
mundial de  
profissionais  
remotos alcançará 1,3 
bilhão, com 37% da 
força de trabalho, até 
2015

65% das empresas 
estão implantando 
pelo menos uma 
ferramenta de 
software social

70% das  
organizações 
estão  
usando ou 
investigando soluções 
de computação em 
nuvem

80% de crescimento 
dos dados não 
estruturados é 
previsto para os 
próximos cinco anos

http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx


Cargas de trabalho SQL  

Para clientes que precisam ter uma visão clara de seu ambiente SQL devido a 
um possível número de servidores SQL subutilizados, um aumento nos dados 
ou uma necessidade de reduzir custos desnecessários.  

A rápida expansão de dados só contribui para aumentar a complexidade do 
gerenciamento de ambientes que suportam as necessidades de negócio para 
converter grandes quantidades de dados em insights de negócios.  

A Microsoft desenvolveu o Compromisso SAM de cargas de trabalho SQL 
para fornecer orientações e recursos para ajudar os clientes a otimizar seus 
ambientes de SQL.   

OLTP – cargas de trabalho  
transacionais  

•Aplicativos de negócio 
empacotados  
•Desenvolvimento de aplicativos 
personalizados  
•Implantação de sites externos 
•Implantação de sites internos 
/ Intranets / gerenciamento de 
conteúdo  

Business Intelligence (BI) e  
Data Warehousing  

•Business intelligence corporativa 
•BI de autosserviço 
•Análise avançada, mineração de 
dados, cubos OLAP 

•Data warehouse corporativo e 
Data Marts  

TI  

•Desenvolvimento/teste  
•Ferramentas internas de 

produtividade de TI  
•Conexão de aplicativos  

Para obter informações sobre o Compromisso de Cargas de Trabalho SQL da 
Microsoft, acesse www.microsoft.com/en-us/sam/workloads.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx


Gerenciamento de  
Dispositivos Móveis  

Para clientes que precisam unificar o gerenciamento e a segurança de dispositivos 
móveis de propriedade da empresa ou do usuário, com uma infraestrutura 
integrada que permite aos usuários acessar os recursos da empresa, sem deixar 
de proteger dados corporativos e cumprir os requisitos de licenciamento 
adequados.   
Mobilidade é o novo normal. A Microsoft desenvolveu o Compromisso SAM 
MDM (Mobile Device Management, Gerenciamento de Dispositivo Móvel) 
para fornecer orientações e recursos para ajudar o cliente a otimizar seu uso e 
gerenciamento de dispositivos móveis.   

66% 30% 80%  

dos funcionários 
usam dispositivos 
particulares para fins 
de trabalho.  

taxa de crescimento 
anual para o modelo 
SaaS.  

4 em 5 funcionários passam 
pelo menos uma parte de seu 
tempo trabalhando fora do 
escritório.  

Para obter informações sobre o Compromisso de gerenciamento de dispositivo 
móvel (MDM) da Microsoft, acesse www.microsoft.com/en-us/sam/mdm.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx


Virtualização  

Para clientes que procuram ajuda para definir uma estratégia forte de virtualização 
através da avaliação dos ambientes virtuais existentes e da identificação de novas 
oportunidades para virtualização.  

Ambientes virtuais podem ser relativamente fáceis de provisionar, o que pode 
aumentar a complexidade e os desafios para garantir que esses ambientes 
estejam configurados para melhor desempenho e devidamente licenciados. 
A Microsoft desenvolveu o Compromisso SAM de Virtualização para permitir 
identificar áreas que podem ser otimizadas, determinar as políticas adequadas a 
ser implementadas para gerenciar o provisionamento no futuro.   

Virtualização  
de servidores 
Consolide através de plataforma 
de host do Windows Server em 
ambientes virtuais, por exemplo:   

Virtualização  
de áreas de 
trabalho  
Permite que áreas de 
trabalho sejam fornecidas 
convenientemente para 
dispositivos clientes do 
usuário  

Virtualização  
de aplicativos  

Transforma aplicativos em 
serviços gerenciados de 
forma centralizada para serem 
fornecidos dinamicamente (não 
instalados) sob demanda.   

Para obter informações sobre o Compromisso de Virtualização da Microsoft, 
acesse www.microsoft.com/en-us/sam/virtualization.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/sam/virtualization.aspx


Ambientes de desenvolvimento  

Para clientes que precisam entender o que define um ambiente de 
desenvolvimento, quem o acessa e como o software executado naquele 
ambiente é licenciado. 
A Microsoft desenvolveu o Compromisso SAM de Desenvolvimento para ajudar o 
cliente a trabalhar com os desafios de negócios e de licenciamento que ocorrem 
quando sua organização cria softwares personalizados ou opera qualquer tipo de 
ambiente de laboratório que deva ser distinto do ambiente de produção.  

Dentro de sua organização, tenha uma imagem clara:  
•De como sistemas de desenvolvimento são 

implantados, desenvolvidos, testados, 
desativados e recompliados.  

• Do impacto do software na organização. 
• Das assinaturas de licenciamento disponíveis. 
• De quem precisa estar licenciado e como. 

Para obter informações sobre o Compromisso 
de Desenvolvimento da Microsoft, acesse www.
microsoft.com/en-us/sam/non-production.aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/sam/baseline.aspx
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Controle. Otimize.  
Expanda. 
Para saber mais: 
www.microsoft.com/pt-br/sam  

www.microsoft.com/pt-br/sam
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