
Mais do que uma atualização 
Com o SQL Server 2017 e a Instância Gerenciada do Banco de Dados 
SQL do Azure, você não recebe apenas uma atualização – obtém 
desempenho in-memory em cargas de trabalho, alta disponibilidade 
crítica e recursos de segurança integrados para ajudar a proteger seus 
dados em repouso e em movimento.   

Saiba mais sobre o SQL Server 2017 aqui.  

SQL  

No 1 em desempenho de OLTP1 

No 1 em desempenho de DW em 1 TB2, 10 TB3 e 30 TB4 

No 1 em preço/desempenho de OLTP5 

No 1 em preço/desempenho de DW em 1 TB2, 10 TB3 e 30 TB4  

O fim do suporte ao SQL Server 
2008 e 2008 R2 está chegando  

O SQL Server 2008 e 2008 R2 não terão mais suporte da Microsoft a partir de julho 
de 2019. Evite complicações e vulnerabilidades causadas pelo fim do suporte.   
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Modernize sua plataforma 
com sua escolha de cenários 
de atualização:  

SQL  

SQL  PaaS e SaaS 
Banco de Dados SQL do Azure  

IaaS 
SQL Server em VM do Azure  

Virtual 
Nuvem privada do SQL Server, máquina virtual + dispositivo   

Físico 
SQL Server, máquina física (raw iron)  

Por que você deve atualizar? 

Mitigue riscos com a segurança e a conformidade da plataforma 
Não haverá acesso a atualizações de segurança críticas, permitindo o potencial para interrupções de negócios 
e perda de dados. 

Atualize para maior economia 
Em pouco tempo ficará caro manter servidores herdados, firewalls, sistemas anti-intrusão e outras 

ferramentas. 

Modernize para inovar 
Expanda seus ambientes com dados, análise e a nuvem.  

Administração mais forte  Administração mais leve 

Todas as declarações TPC até 19/01/2018.  1http://www.tpc.org/4081; 2http://www.tpc.org/3331; 3http://www.tpc.org/3326; 4http://www.tpc.org/3321;  
5http://www.tpc.org/4080  

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/sql-database/sql-database-managed-instance
https://www.microsoft.com/en-us/sql-server/sql-server-2017
www.tpc.org/4081;
www.tpc.org/3331;
www.tpc.org/3326;
www.tpc.org/3321;
www.tpc.org/4080;


Ofertas de fim do suporte para o SQL Server 2008 e 2008 R2  

Saiba mais sobre o fim do suporte ao Windows Server 2008 e 2008 R2 aqui.   

Entre em contato com um representante da Microsoft para atualizar hoje mesmo!  

© 2018 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.   

Processamento Transacional e 
Analítico Híbrido com insights 
em tempo real usando OLTP 
in-memory e Columnstore 
clusterizado
Data Warehouse in-memory 
com Índices Columnstore 
Clusterizados 
Escalabilidade incomparável 
com Windows Server 2016, com 
memória de 24 TB e núcleos 
máximos do Windows Server 
2016
Always On avançado  
Grupos de Disponibilidade com 
Assistente fácil baseado em GUI 
Failover automático entre três 
réplicas síncronas.  Até oito 
réplicas secundárias
Extensão do pool de buffers 
para SSDs
Processamento de Consultas 
Adaptável  

Ambiente de recuperação 
de desastre em VMs do 
Azure usando grupos de 
disponibilidade Always On  
Stretch Database 
Cenários híbridos com SSIS 
Backup avançado para o Azure 
Migração fácil para a nuvem 
Backups seguros no Azure com 
backups gerenciados  

Gerenciador de Recursos com 
Governança de CPU, memória 
e E/S 
Durabilidade atrasada de  
Tabelas Otimizadas para 
Memória 
Aperfeiçoamentos de otimização 
de consultas 
Repositório de Consultas 
Tempo de execução de BD local 
(Express) 
Projeto de componente de 
aplicativo da camada de dados 
Compilação FileTable em 
FILESTREAM 
Armazenamento remoto de 
BLOB com SharePoint 2016 
Pesquisa semântica estatística 
Autenticação de Banco de Dados 
Independente 
Correção de Plano Automática 
 

Suporte a JSON 
Recursos espaciais, globo 
completo e arcos 
Suporte a Tabelas Temporais 
Suporte a dados de gráficos  

Always Encrypted 
Mascaramento de Dados 
Dinâmicos 
Segurança no nível de linha 
Auditoria 
Certificação CC no Nível EAL2 
para SQL Server 2016 

Suporte a criptografia de backup 
Separação de tarefas aprimorada 
Esquema padrão para grupos  

Integration Services avançado 
Data Quality Services 
Master Data Services 
Modelo de objeto extensível  

Análise operacional 
DW Avançado in-memory com 
ColumnStore clusterizado 
Integração de big data com  
Hadoop e Armazenamento de 
Blob do Azure 
Consultas de big data com 
T-SQL  

Cache de banco de dados 
avançado 
Consulta Direta  

Conectores avançados, novas 
transformações, segurança no 
nível de objeto, hierarquias 
desbalanceadas** 
BI Móvel 
Analysis Services de nível  
corporativo 
Análise in-memory com  
Modelo Tabular do Analysis  
Services 
Modelos multidimensionais 
avançados 
Relatórios e painel modernizados 
com suporte para BI Móvel 
Crie relatórios móveis usando 
o SQL Server Mobile Report 
Publisher
Consuma com aplicativos 
móveis do Power BI  

Aprendizado de Máquina com 
suporte integrado a Python e R 
Operacionalize a Análise  
Avançada onde os dados 
residem 
APIs RRE com paralelismo 
completo e sem limites 
de memória para escala/
desempenho 
Análise Avançada in-memory  
integrada 
Mineração de dados avançada  

Alta disponibilidade para 
StreamInsight, processamento 
de eventos complexos 
Importe modelos do 
PowerPivot para o Analysis 
Services 

Modo tabular avançado 
Produtividade e desempenho 
aperfeiçoados 
Power View 

Alertas de relatórios 
configuráveis
Relatórios como Serviço 
Compartilhado do SharePoint 
Complemento Master Data 
Services para Excel  

Suporte para Linux  
(RHEL, SUSE, Ubuntu) 
Suporte para contêineres 
Docker e Kubernetes  

Recursos novos desde 2008  

Economize até 85% com o 
Benefício Híbrido do Azure
Economize ainda mais quando migrar seu 
SQL Server 2008 ou 2008 R2 para  Instâncias 
Gerenciadas do Banco de Dados SQL do 
Azure, um banco de dados "sem versão" 
como um serviço totalmente gerenciado, 
ou para máquinas virtuais do Azure com o 
Benefício Híbrido do Azure.  

Atualizações de Segurança 
Estendidas para ambientes no local
Clientes com Software Assurance ou com licenças por 
assinatura podem comprar Atualizações de Segurança 
Estendidas para 3 anos de atualizações para o SQL 
Server 2008 e 2008 R2. Os clientes podem comprar 
Atualizações de Segurança Estendidas apenas para os 
servidores que precisarem cobrir.  

Atualizações de Segurança 
Estendidas gratuitas no Azure 
Faça o “lift-and-shift” de suas cargas de 
trabalho do SQL Server e do Windows Server 
2008 e 2008 R2 imediatamente para o 
Azure sem nenhuma alteração no código de 
aplicativos. Isso dá a você mais tempo para 
planejar sua atualização para versões mais 
novas como SQL Server 2017 ou Windows  
Server 2016 executados no Azure.  

Desempenho OLTP                                      Segurança                  Business Intelligence

Gerenciamento de  
Informações  
Corporativas (EIM)

Nuvem híbrida          Melhorias em             Data Warehousing    Análises avançadas    Plataforma
                                  desenvolvimento        e Big Data        

https://www.microsoft.com/pt-br/sql-server/sql-server-2008
https://azure.microsoft.com/pt-br/pricing/hybrid-benefit/
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