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INTRODUÇÃO 
Recentemente, um estudo do Gartner apontou que 70% dos gastos que as empresas 
têm com tecnologia da informação estão relacionados com a infraestrutura.  Logo, o 
desafio de todos é tornar a infraestrutura mais eficiente e menos custosa. 

Sabendo disso, especialistas em tecnologia e gestores de negócios criaram esse material 
para que você conheça tecnologias que podem te ajudar nessa redução de custos mas 
sem perder a qualidade da sua infraestrutura de ti.

Boa leitura!



A TI deixa de ser vista como, uma área que somente gera custos.

Isso quer dizer que a TI estará cada vez mais predestinada a auxiliar a empresa a 
alcançar seus objetivos criando soluções para favorecer os negócios mais do que 
simplesmente prestar um serviço técnico de suporte. 

A equipe de desenvolvimento e o pessoal de infraestrutura passam a atuar de forma 
mais integrada, considerando processos mais enxutos e focados em testes ao longo 
de todo o período de desenvolvimento para diminuir o tempo de entrega das 
soluções, evitar erros e retrabalhos e, consequentemente, reduzir custos. 

RESUMO 



INVESTIR NA 
INFRAESTRUTURA DE TI 

Você está fazendo isso certo.

EMPRESAS QUE INVESTEM NA INFRAESTRUTURA DE TI 
SÃO MAIS COMPETITIVAS NO MERCADO:

Um estudo recente encomendado pela Microsoft e realizado pela Boston Consulting 
Group (BCG), mostrou que, efetivamente, as empresas que investem mais em seu 
setor de TI acabam se tornando mais competitivas no mercado, chegando a um 
aumento de até 15% em seu crescimento anual. 

GESTÃO EFICIENTE:

Com todos os dados e informações da corporação armazenadas em um sistema 
de nuvem ou datacenter, o gestor consegue ter um acesso mais simplificado aos 
dados de seu negócio, o que implica em uma gestão mais eficiente, já que o
responsável irá detectar problemas mais rapidamente. 

INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS A QUALQUER MOMENTO:

Um dos grandes benefícios de se ter uma infraestrutura bem equipada de TI é 
justamente o fato de que o empreendedor/gestor irá conseguir ter as informações 
do seu negócio a qualquer momento. O monitoramento dos dados e a velocidade 
das informações permite que a tomada de decisões do gestor seja mais rápida e
eficaz, o que pode definir o futuro do negócio. 

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS:

Quando a organização investe em TI, vários processos passam a ser automatizados, 
e isso possibilita que o gestor possa dedicar mais o seu tempo em tarefas 
estratégicas e importantes para a empresa, por exemplo: relacionamento com 
clientes e fornecedores, planejamentos, gestão de equipe, entre outros. Além disso, 
todos os processos da empresa se tornam mais rápidos, dinâmicos e eficientes. 

Em resumo: em um mundo tão conectado, é impossível crescer e sobreviver sem um 
sistema bem estruturado e eficiente de TI. 



Não existe uma área que obrigatoriamente exija um orçamento mais robusto. Contudo, 
as áreas que geralmente dispõem de um orçamento maior são as de sistemas 
integrados e infraestrutura.

INVISTA EM SERVIDORES DE ALTA PERFORMANCE

Melhorar a performance do servidor é uma das tarefas mais importantes dentro da TI,
uma vez que ele é o cérebro de grande parte das operações internas de um negócio.

Segundo pesquisa realizada pela Gartner, os custos em TI podem ser reduzidos em 
até 20% quando há uma correta escolha da arquitetura de servidores implementada.
Muitas vezes um ou dois equipamentos mais robustos se mostram mais benéficos 
ao negócio do que vários de baixo custo.

Em qual tipo de servidor vale apena investir?

DENTRO DA MINHA  
ÁREA DE TI, ONDE  
DEVO INVESTIR MAIS?



Servidores em torre 

É um servidor mais básico e perfeito para pequenas empresas. Tem um custo 
reduzido e ocupa espaço de um gabinete clássico de desktop. Uma das vantagens
é que esse tipo de servidor dispensa ambiente climatizado, isso ajuda na redução 
de custo de energia elétrica. 

Servidores em rack 

É um dos principais tipos de servidores e apresenta um maior potencial de 
processamento. Recomendado para pequenas e médias empresas que já 
trabalham com servidores e desejam ampliar a capacidade atual. A única 
desvantagem é que ele tem a necessidade de uma sala climatizada para garantir 
melhor funcionamento, pois quanto mais capacidade de processamento, mais
calor é produzido. 

Servidores blade 

Pode-se dizer que esse tipo de servidor é muito semelhante ao servidor em rack,
porém seu diferencial é sua densidade devido a sua dimensão. É igualmente 
potente a alguns modelos de servidor rack altamente potente e recomendado para
empresas com grandes volumes de dados que necessitam de um data center 
consolidado. Também exige um ambiente climatizado.

NA ERA DO BIG DATA INVISTA EM ARMAZENAMENTO DE DADOS 

Na era do Big Data, os sistemas de armazenamento auxiliam as empresas de todos
os tamanhos e setores a enfrentarem os desafios e a buscar novas oportunidades
de negócios. Esta é a tecnologia fundamental nos processos de decisão em tempo 
real, com alto desempenho e redução dos custos totais de armazenamento aplicados 
em cargas de trabalho críticas



NUNCA DEIXE DE FAZER O REFRESH TECNOLOGICO

Quando falamos nisso, estamos falando das atualizações da 
infraestrutura de TI de uma empresa. Ela deve ser realizada antes 
que a garantia do serviço expire, evitando o pagamento de multas e 
garantindo uma maior produtividade de toda a rede.   

O refresh tecnológico deve ser feito, principalmente por empresas 
que estão com a garantia de seu parque tecnológico próxima do vencimento. 
Além disso, ele também é recomendado para clientes que possuem versões 
antigas e que buscam uma remodelação da infraestrutura de TI. Sem falar, 
nas companhias que precisam diminuir seus gastos, tendo 
equipamentos de alta qualidade e confiabilidade.   

Quando fazer? 

É recomendado que o refresh tecnológico Datacenter seja realizado a 
cada 3 ou 5 anos, mas não por causa de defeitos nas máquinas. Essa 
frequência é ideal para acompanhar o crescimento da empresa, pois 
conforme a demanda sobe, aumenta também a necessidade de mais 
espaço, memória e desempenho, para que a rede possa suportar a 
expansão de tráfego. Essa carência é ainda mais presente em negócios 
que investem no Big Data para a obtenção de dados. Afinal, ele
demanda muito mais espaço e por isso, é preciso que os equipamentos
sejam revisados regularmente para que a produtividade seja mantida.

MELHORE A SEGURANÇA DE TI DA SUA EMPRESA E EVITE 
PREJUÍZOS INCALCULÁVEIS
 
Informações e rotinas corporativas são cada vez mais dependentes de 
meios digitais, e com isso, o número de ameaças que podem atingir 
uma empresa passou a ser maior. Neste cenário onde os números de 
vulnerabilidades podem colocar todas as atividades de um negócio em 
risco, é preciso agir com cautela, afinal, é a segurança das suas 
informações que estão em jogo.

Segundo a Revista eletrônica ITForum 365, ataques direcionados às 
empresas custam até U$2,4 milhões em danos



Como se prevenir? 

Existem algumas formas de evitar que a sua empresa sofra com 
ataques cibernéticos, mas para isso, você precisará de soluções 
em tecnologia. Dentre as principais estão:

• Instalação de Antivírus. 
• Backups regulares, para garantir a segurança das informações da empresa. 
• Ferramentas AntiSpam no e-mail. 
• Uso de sistemas originais e atualizados. 
• Instalação de Firewalls. 
• Uso de criptografia. 
• Sistemas de monitoramento.

Além disso, existem outras práticas que toda companhia deve realizar
para evitar fraudes virtuais. Ter senhas seguras é uma das 
fundamentais. O ideal é sempre utilizar símbolos, letras e números, 
além de criar um prazo de validade para alterá-las com frequência. 
A empresa também deve impedir o acesso de usuários não 
autorizados ao sistema e treinar toda sua equipe, para que cada um 
dos funcionários saiba se proteger contra esses ataques
LEITURA RECOMENDADA

TENHA PARCERIA DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS

Para estruturar e melhorar a infraestrutura de TI, é possível contar 
com empresas especializadas que possuem todo o conhecimento 
necessário para prestar a solução que melhor se adéqua ao seu negócio. 

Dentre as principais atribuições das boas parcerias em tecnologia 
da informação, destacamos:

• Realizar uma verdadeira imersão na empresa, trabalhando na 
identificação e no levantamento de suas necessidades; 
• Elencar os serviços e soluções em TI mais adequados à correção dos 
gaps, às transformações necessárias para potencialização dos 
resultados etc.; 
• Apresentar, conforme o que foi identificado, um projeto ou programa 
de atuação; • Certificar-se de que esse projeto ou programa está 
totalmente alinhado aos objetivos de negócio da empresa.



CONTE COM UMA EQUIPE DE TI QUALIFICADA

Para que as ferramentas de TI sejam realmente as mais eficientes para o seu negócio
e tragam diminuição de despesas, é importante contar com uma equipe especializada
que pode avaliar e determinar quais as soluções são mais adequadas para cada 
necessidade do negócio. Com um time de profissionais qualificados, o serviço de 
TI pode se tornar estratégico dentro da sua empresa, como um fator gerador de 
soluções para economia nos diversos setores da organização.

Algumas dicas para ter uma equipe de alta performance:

           • Estabeleça e comunique metas 
           • Faça reuniões regulares 
           • Avalie a equipe e dê feedbacks 
           • Invista em ferramentas facilitadoras 
           • Preze por uma comunicação clara e direta 
           • Ofereça oportunidade de crescimento



DE OLHO NO FUTURO! 
Tendencias de tecnologia que garantem a inovação da 
infraestrutura de TI da sua empresa. 

A Tecnologia da Informação está em constante evolução, com tendências
se desenhando e se confirmando a cada ano. Essa inovação traz uma série
de benefícios:

• Aumento de produtividade 
• Redução de custos 
• Redução de erros 
• Economia de energia elétrica 
• Conservação ambiental 
• Aumento de competitividade 
• e por fim: sucesso do negócio. 

Os desafios trazidos pelas novas tecnologias chegarão a todas as empresas, 
não importa o tamanho, setor ou maturidade. Portanto, se há uma hora para 
repensar o seu negócio, esta hora é agora.



TECNOLOGIA EM FLASH

O armazenamento em flash, é uma das principais tecnologias do 
momento. Inclusive, uma pesquisa da Enterprise Strategy Group 
afirma que um terço das empresas mundiais já utilizam o Flash Storage. 
Sendo que, até o final deste ano, quase 80% dos negócios devem se 
tornar adeptos. 

E quais são os principais benefícios:

Velocidade 

A velocidade é uma das principais vantagens do Flash Storage. Segundo 
pesquisas, seu tempo de resposta é o mais rápido do mercado, sendo 
medido em microssegundos ou até nanossegundos. Essa característica 
beneficia o desempenho da empresa como um todo, deixando praticamente 
todas as suas ações mais rápidas.

Desempenho 

Um dos principais motivos pelo qual vale a pena investir no Flash Storage 
é o armazenamento de alto desempenho. Afinal, com ele todas as ações 
cotidianas são facilitadas. Dessa forma, as transações são aceleradas 
e os resultados se tornam comercialmente mais vantajosos.

Produtividade 

em alta Mais velocidade, maior desempenho e um armazenamento com 
baixa latência consequentemente trazem um aumento na produtividade 
geral da empresa. Tudo isso é possível devido à maior eficiência do flash 
quando comparado ao disco rígido.

Custo benefício

De acordo com a Forrester TEI, o armazenamento all flash se paga em 
aproximadamente um ano de uso dentro da empresa. Isso se deve, 
principalmente à redução dos custos gerais da tecnologia, como por 
exemplo, o menor consumo de energia. Por esse motivo, o Flash Storage 
se tornou o armazenamento com o melhor custo benefício do mercado.

Baixa latência

Os setores que mais sentem diferença com o armazenamento all flash são
aqueles que não permitem atrasos. Devido à sua velocidade e alto
desempenho citados anteriormente, o armazenamento flash se tornou a 
melhor solução do mercado para reduzir o tempo de resposta do 
armazenamento (latência).

Aproveitamento de dados

Segundo uma pesquisa do IDC, o número de dados aumentará mais de 50% a 
cada ano. E para conseguir processar todas essas informações, é necessário
ter um armazenamento para datacenter eficiente, rápido e compacto.



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

A Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade, mas o desenvolvimento desse
campo acontece de forma tão positiva que estamos próximos de ver ações
de filmes de ficção científica se tornarem realidade. Essa, que pode ser 
considerada a principal entre as tendências tecnológicas para 2019 pode
alcançar praticamente todos os aspectos da vida cotidiana. A Inteligência
Artificial já está inclusive trazendo benefícios na saúde, auxiliando no
descobrimento de substâncias que podem combater doenças.

Já, no mundo dos negócios, mais da metade das organizações já se 
preparam para fazer uso dessa tecnologia. Entretanto, existem várias 
empresas que já começaram a utilizá-la no seu dia a dia. Afinal, a IA 
aparece como solução para facilitar processos, trazer mais segurança 
às companhias, analisar riscos e administrar custos. Dessa forma, até 
mesmo as tomadas de decisões de muitos líderes passaram a se basear 
em fundamentos obtidos por meio da Inteligência Artificial. Mas, para que 
toda sua capacidade possa ser explorada, é preciso ter uma infraestrutura 
mais potente. 

BIG DATA

BIG DATA

De acordo com a consultoria IDC, em 2025, serão gerados espantosos 
163 zettabytes ou 1 trilhão de gigabytes no mundo todo. 

Alguns usos do Big Data para os negócios:
• Mapear e entender o mercado em potencial 
• Melhorar a qualidade dos cadastros de clientes 
• Combater fraudes em processo de compras 
• Monitorar a imagem da marca nas redes sociais 
• Analisar a concorrência 
• Personalizar produtos e serviços 
• Conferir mais eficiência a ações de marketing



SAP HANA

Estamos falando da mais avançada plataforma in-memory e com a mais moderna 
usabilidade do mercado. Trata-se de um sistema ERP inteligente que conecta todos 
os seus processos, fornece informações e insights dinâmicos e integra 
perfeitamente sua empresa ao mundo digital como um todo. Em outras palavras: 
estamos falando de uma plataforma completa que conecta em um único sistema 
desde finanças até vendas e logísticas. E, segundo o Plattner – Co fundador da 
SAP, mais módulos estão sendo desenvolvidos constantemente, o que garante 
que este produto vai permanecer na liderança quando o assunto é performance.

Na atualidade a SAP dá um passo importante dentro do mercado de 
soluções para gestão corporativas, uma vez que sai na frente com um 
aplicativo pronto para a transformação digital do negócio dos nossos 
clientes. O S/4Hana abre uma nova janela na arquitetura de sistemas 
e como o próprio nome já diz, simplifica a forma de implementar, 
sustentar e disponibilizar as informações para o negócio das 
organizações, agora em tempo real e convivendo com nuvem. Além 
dos ganhos para o negócio, a simplicidade na gestão desta solução 
e a redução nos custos de manutenção de uma plataforma ERP é uma 
verdade. Reconhecida como a melhor práticas em aplicativos para os 
processos de negócios a condição do cliente definir estratégias em 
temporeal, cruzando os dados de clientes com o comportamento 
daquela determinada situação, usando todo o ferramental e o poder 
do Hana, provendo tudo isso através de uma experiência inovadora 
ao usuário através do Fiori é sem dúvida alguma A Revolução no 
mercado de ERP’s.

Rodrigo Rosa – Executivo de contas da Lume Tecnologia 

“ 

“ 



SOBRE A 
LUME TECNOLOGIA
A Lume tecnologia está há mais de 30 anos no mercado oferecendo as melhores 
soluções de TI para atender as necessidades de negócios de seus clientes, 
contribuindo com a sua evolução e sucesso. 

COMO FAZEMOS?
 
• Imersão no negócio do cliente e identificação da necessidade 
• Plano de recomendações alinhado à gestão da empresa 
• Plano de ação com base nas expectativas do cliente 
• Implementação

                       
                      Quer economizar recursos para investimentos essenciais
                                     que viabilizem a expansão dos negócios?

CONVERSE COM NOSSOS ESPECIALISTAS

Acesse nossas redes sociais

ENDEREÇO 

Endereço: Rua João Zaitter, 702
Pinhais, PR

 CEP : 83324-210

CONTATO

Telefone : +55 41 3204.7149
 Email: atendimento@lumetecnologia

https://www.lumetecnologia.com/fale-com-a-lume
https://www.facebook.com/lumetecnologiabr/
https://www.linkedin.com/company/lumetecnologia


TECNOLOGIA EM FLASH

O armazenamento em flash, é uma das principais tecnologias do 
momento. Inclusive, uma pesquisa da Enterprise Strategy Group 
afirma que um terço das empresas mundiais já utilizam o Flash Storage. 
Sendo que, até o final deste ano, quase 80% dos negócios devem se 
tornar adeptos. 

E quais são os principais benefícios:

Velocidade 

A velocidade é uma das principais vantagens do Flash Storage. Segundo 
pesquisas, seu tempo de resposta é o mais rápido do mercado, sendo 
medido em microssegundos ou até nanossegundos. Essa característica 
beneficia o desempenho da empresa como um todo, deixando praticamente 
todas as suas ações mais rápidas.

Desempenho 

Um dos principais motivos pelo qual vale a pena investir no Flash Storage 
é o armazenamento de alto desempenho. Afinal, com ele todas as ações 
cotidianas são facilitadas. Dessa forma, as transações são aceleradas 
e os resultados se tornam comercialmente mais vantajosos.

Produtividade 

em alta Mais velocidade, maior desempenho e um armazenamento com 
baixa latência consequentemente trazem um aumento na produtividade 
geral da empresa. Tudo isso é possível devido à maior eficiência do flash 
quando comparado ao disco rígido.

Custo benefício

De acordo com a Forrester TEI, o armazenamento all flash se paga em 
aproximadamente um ano de uso dentro da empresa. Isso se deve, 
principalmente à redução dos custos gerais da tecnologia, como por 
exemplo, o menor consumo de energia. Por esse motivo, o Flash Storage 
se tornou o armazenamento com o melhor custo benefício do mercado.

Baixa latência

Os setores que mais sentem diferença com o armazenamento all flash são
aqueles que não permitem atrasos. Devido à sua velocidade e alto
desempenho citados anteriormente, o armazenamento flash se tornou a 
melhor solução do mercado para reduzir o tempo de resposta do 
armazenamento (latência).

Aproveitamento de dados

Segundo uma pesquisa do IDC, o número de dados aumentará mais de 50% a 
cada ano. E para conseguir processar todas essas informações, é necessário
ter um armazenamento para datacenter eficiente, rápido e compacto.
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