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Qual é o nível de despesa adequado em TI? 

Como pode você justificar novos investimentos em TI? 

“We’re All Facing an Economic ‘Reset’ …Businesses are responding by emphasizing efficiency as 

companies look to trim anything that isn’t strategic or doesn’t contribute to the bottom line.”  — Steve 

Ballmer 



“Consumerization” of IT 

Mobilidade & Força de Trabalho Distribuída 

Segurança & Conformidade 

Gartner research head Peter 

Sondergaard: 2009 to usher in the 

age of “digital natives” 





A Nova Eficiência é onde: 
 

Poupanças em custos, inovação e produtividade se juntam através das TI para 
entregar melhorias operacionais enquanto amplificam o impacto das suas pessoas 

Com menos… 

…Fazer mais 

Custos 

Produtividade Inovação 

Empurre custos para fora da operação 

Tire mais partido das suas 
pessoas e da sua organização 

Capture & crie novas receitas—libertando a 
criatividade e a imaginação das pessoas 



Repensar

novas, melhores ou diferentes formas 

novos caminhos 

coragem de colocar novas ideias 

visão lufada de ar fresco 



Repensador

soluções diferentes e melhores 

“porque não?” “e se?” “sim, mas” 

níveis de pensamento mais profundos 

Saber como criar mais momentos Eureka 

Ter a coragem e a vontade de colocar novas ideias em prática 



Repensador



É tudo sobre custos, é tudo sobre antecipar o futuro 
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percepções experiência maneirismos tom 
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certos em tudo isso

ERRADAS



verdadeiro perigo 

Vocês e EU estereotipamos 

informação superficial ou limitada

fomos alguma vez estereotipados 







Vocês e EU 
pensar estereotipar
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“Because it’s so much easier to post 
content in Office SharePoint Server 2007, 
thousands of employees can contribute. 

The more people that contribute, the 
smarter we become as an organization.”  

Jeff Johnson, Director of Internal eBusiness, 
Intermountain Healthcare 



“With Microsoft Online Services, we can 
achieve that goal of doing more with less. 
The suite reduces IT costs while delivering 
more services than we could provide on 
our own. It’s a win all the way around.” 

Gordon Peterson, Director of IT, City of 
Carlsbad 
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INTERFACES 
NATURAIS 

ACESSO A 
INFORMAÇÃO 

VISUALIZAÇÃO 

CLOUD 
SERVICES 

PRÓXIMA GERAÇÃO 
DE INFRA-

ESTRUTURAS 



Software-plus-Services 

Interoperável por Desenho 

Experiência Perfeita  

de Utilizador 

ON-PREMISES CLOUD SERVICES 

Escolha de Instalação 





• Ambiente de posse ou 

aluguer de Hardware 

• Ambiente 

Automatizado & SOA 

• Plataforma 

Aplicacional Comum 

• Gestão física & virtual 

 

• Abstracção do Hardware 

num ambiente gerido por 

3ª parte  

• Multi-Tenant 

• Multi-Platforma 

• Provisionamento 

Dinâmico 

• Esca a Pedido 

• Pagamento por Utilização 
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s • Hardware num 

ambiente gerido e 

possuido fisicamente 

• HW optimizado 

• Infra-estrutura 

Virtualizada  

• Capacidade trocável 

• Múltiplas Aplicações 

por Servidor Físico 

 

 

• Hardware num ambiente 

gerido e possuido 

fisicamente 

• Controlo Directo sobre 

Segurança e Privacidade 

• Custos de capital à cabeça 

para infra-estrutura 

•  Servidores físicos, 

armazenamento por 

aplicação 



O
fe

rt
a
 M

ic
ro

so
ft

 



“We’ve had a static budget for years. With 
Hyper-V, we hope to reduce our server 

holdings by 60 percent and our data center 
space by 50 percent.”  

Martin Herbener, Data Architect, Kentucky 
Department of Education 



“Microsoft virtualization solutions... help us 
save money today while giving us the 

capabilities needed to operate even more 
efficiently and cost-effectively....”  

Walter Bechtel, Assistant Vice President, 
Information Technology, University of 

Miami  





EVOLUÇÃO DOS MICROSOFT DATA CENTER 



Central  
and  

South                  
America 

Europe 
Asia 

Africa 

Australia 

North America 

Quincy,  
WA 

San Antonio, TX 

Chicago, IL 

Dublin, 
Ireland 

Amsterdam  

China 
Japan 

Singapore 

 Hong Kong 

Localizações de Data Centers aprovadas 
para partilha pública externa. A Microsoft 
mais de 10, e menos de 100 DCs em todo 
o mundo. 



Experiências perfeitas na sua vida 



HQ

Branch Office





Fundado em Novembro de 2005  

www.microsoft.com/portugal/mldc 
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«If I had asked people what they wanted, 

they would have said faster horses.» 

- Henry Ford 

Novos tempos exigem novas 

medidas 






