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Se a administração está 
devorando seus gastos 
com TI, conheça os 
recursos de banco de 
dados que aumentam a 
produtividade dos DBA.

Custos de armazenamento
A tecnologia de 
compactação de 
dados não economiza 
apenas espaço em 
disco — ela também 
pode ajudar a reduzir 
os tempos de backup 
e a cortar custos com 
eletricidade.

Custos de 
desenvolvimento
Use soluções  
IBM para impulsionar 
a produtividade dos 
desenvolvedores e 
aliviar gargalos.

Custos de servidor
Otimizar o desempenho 
do banco de dados 
pode ajudar a adiar 
caras atualizações  
de hardware e a  
baixar os custos  
com eletricidade.

Migre para o DB2 com 
facilidade
Sua escolha de banco 
de dados afeta o  
hardware, o software,  
o pessoal e as 
instalações — 
assegure-se de  
ter o banco de  
dados certo  
para as suas  
necessidades.
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Introdução

V
ocê foi orientado a cortar custos — como todo gerente de TI no clima econômico  

atual — e está buscando a forma mais inteligente de fazer isso. Mas reduzir custos é 

apenas metade do desafio; a outra metade é fazer isso sem diminuir o desempenho,  

a confiabilidade, a escalabilidade ou a capacidade de TI de apoiar os objetivos da empresa. 

Pode não ser diretamente óbvio, mas o banco de dados empresarial afeta todas essas variáveis. 

As despesas de administração de banco de dados são uma grande parte de seu orçamento de TI?  

Nesse sentido, nem todos os bancos de dados são criados da mesma forma. Sua infraestrutura 

de armazenamento está crescendo a uma velocidade impressionante? A culpa pode ser da  

forma pela qual o banco de dados manipula os dados. O banco de dados pode, inclusive,  

estar sobrepondo tempo adicional nos projetos dos desenvolvedores, dependendo do grau  

de facilidade — ou dificuldade — que enfrentam ao trabalhar com ele. 

Devido à sua função de base para toda a infraestrutura de software, o banco de dados empresarial 

tem expressiva influência sobre os custos. Neste e-book, vamos examinar de que maneiras o 

banco de dados empresarial pode ajudar ou atrapalhar os resultados. Também mostraremos 

como o IBM® DB2® pode ajudar a descobrir economias de custo e, contudo, fornecer desempenho,  

automação, produtividade, benefícios ecológicos de TI e muito mais. Finalmente, se você estiver 

avaliando suas despesas de TI em busca de mudanças com o mais alto impacto possível em todo 

o sistema, demonstraremos por que migrar para o DB2 deve estar em primeiro lugar em sua lista.
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avalie seus custos de administração 
Embora os custos de gerenciamento e administração de servidor possam ser difíceis de medir e 

menos aparentes do que os custos de servidores, armazenamento e energia, eles representam o 

maior percentual dos gastos totais de TI. 
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Fonte: Three Data Centers—One Vision? Datacenter Trends and Strategies, por Michelle Bailey, IDC, março de 2010 (Nº Doc. DR2010_T2_MB)
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O banco de dados pode ajudar a cortar custos administrativos desde que tome conta de si mesmo 

o máximo possível. Um banco de dados que automatiza e executa com inteligência tarefas que,  

de outro modo, seriam executadas por administradores de bancos de dados (DBAs) permite 

que esses profissionais se concentrem em iniciativas mais estratégicas e, assim, geram um 

retorno sobre o investimento (ROI) mais sólido. Pode também aumentar a largura de banda de 

TI para outras funções de suporte sem aumentar o efetivo de pessoal, diminuindo o custo total 

de propriedade e, até mesmo, ajudando a reduzir o percentual de quedas do banco de dados 

relacionadas a erros humanos. 

O DB2 pode reduzir os custos de pessoal e manutenção, automatizando uma variedade de tarefas  

administrativas, como o gerenciamento de memória, a alocação de armazenamento e o gerenciamento  

de configurações. De fato, o DB2 tem tantos recursos de automatização de tarefas — armazenamento 

automatizado, manutenção de políticas de negócios, visualização de bloqueios, monitores integrados, 

configurações automáticas para a maioria dos parâmetros, e muito mais — que, em muitos casos, 

você pode deixá-lo no piloto automático. O resultado final é um ambiente de banco de dados que 

requer muito menos supervisão do DBA e permite que um pequeno número de DBAs gerencie um 

grande ambiente de aplicativos/banco de dados. 

1Custos de 
administração
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Tomemos, como exemplo, o Gerenciador de Memória Autoajustável (STMM). Ele responde a 

mudanças significativas na carga de trabalho distribuindo dinamicamente os recursos de memória 

disponíveis entre os vários consumidores de memória do banco de dados. O STMM pode ajudar a 

evitar situações de sobrecarga de recursos que têm impacto negativo sobre os tempos de resposta 

do banco de dados e põem em risco os contratos de nível de serviço (SLAs). Seus avançados 

algoritmos de ajuste predizem o uso de memória para ajudar a ajustar o sistema para o máximo 

desempenho, o que faz dele especialmente valioso em setores cujos requisitos de memória para 

carga de trabalho podem mudar expressivamente com o decorrer do tempo. 

O STMM ajuda a aprimorar o desempenho e a reduzir expressivamente o custo total de propriedade 

do banco de dados, tanto para grandes, quanto para pequenas empresas. Testes internos da 

IBM mostram que ele é eficaz no ajuste da memória do banco de dados em ambientes sensíveis 

ao desempenho, com cargas de trabalho complexas e na presença de disponibilidade variável 

dos recursos do sistema. Outros testes internos mostraram que o STMM é capaz de aprimorar o 

desempenho do DB2 um pouco mais do que um DBA experiente em DB2 — o que pode se traduzir 

em enormes economias de custo de administração. 

“Nós escolhemos o 
DB2 para nossa 
implementação de 
SAP porque gerava 
mais valor do que  
o Oracle. Com os 
custos administrativos 
e outros incluídos 
no custo total de 
propriedade, o DB2 
é 25% mais barato 
do que o Oracle.” 

–  Gustav Elias,  
administrador de banco de dados 
e programador de sistemas para 
DB2, Rede Ferroviária Austríaca

Custos de 
administração
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“O DB2 é 
incrivelmente 
confiável — nem 
sequer precisamos 
de um administrador 
de banco de dados 
em tempo integral —,  
e representa uma 
economia de custo 
substancial em 
comparação com  
o banco de dados 
Oracle.” 

–  Harry Bekkema,  
chefe de equipe de aplicativos, 
Mark’s Work Wearhouse

O DB2 ajuda a reduzir os custos de administração com os seguintes recursos: 

•	Autoconfiguração: Configura o sistema automaticamente e gerencia as configurações definidas 

•	Autocorreção: Ajuda a resolver problemas automaticamente, conforme ocorrem 

•	Auto-otimização: Reage a alterações nas cargas de trabalho e ajusta a memória e outras 

facetas do software para aprimoramento constante do desempenho 

•	Autoproteção: Cuida de ameaças externas à segurança do sistema, detectando e impedindo 

acesso não autorizado 

O serviço de integridade (Health Advisor Service) do DB2 complementa sua ampla automação, 

facilitando ainda mais a sua operação. Com este serviço gratuito e sob demanda, a IBM executará 

uma verificação automática de integridade em seu sistema DB2. Um único comando aciona a 

verificação de integridade, que se baseia em insights e melhores práticas compilados de milhares  

de configurações de DB2. Um relatório com recomendações será enviado para o endereço de  

email que você especificar. 

1Custos de 
administração
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tire vantagem da tecnologia de compactação 
O volume de dados que as organizações criam, armazenam, copiam para backup e replicam 

continua crescendo; logo, não surpreende que a expansão do armazenamento supere a expansão 

dos servidores e que os custos de hardware de armazenamento representem um percentual cada 

vez maior dos orçamentos de TI. 

O DB2 incorpora tecnologia Deep Compression, que pode ajudar a diminuir as necessidades de 

armazenamento. Usar a compactação de linhas do DB2, por exemplo, pode economizar até 80% 

de espaço em disco em algumas das maiores tabelas1. Os clientes que compactam dados XML 

presenciam uma economia de até 50% no armazenamento2. Outras economias advêm de Deep 

Compression para índices de banco de dados, valores, tabelas temporárias de banco de dados, 

objetos grandes e documentos XML. Além disso, todas essas economias se estendem aos sistemas 

de backup e aos sistemas de recuperação de desastres.

“Nosso banco de dados, agora, está 43% menor do que antes, sendo que algumas das 
maiores tabelas foram reduzidas em até 70%. Apesar da compactação, não houve 
impacto sobre o desempenho em lote, e, na verdade, nossas transações on-line 
mais importantes estão 20% mais rápidas com a nova versão de DB2/SAP.” 

 –  Roland Heim, administrador da base SAP, INTER Versicherungen 

Custos de
armazenamento2
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“Atualizando para o 
DB2 9, recuperamos 
2,3 terabytes de 
armazenamento 
e diferimos mais 
de US$ 1 milhão 
em despesas de 
armazenamento  
no exercício.” 

–  Leroy Hill,  
gerente de engenharia  
de banco de dados,  
CheckFree 

Os recursos de compactação e otimização podem ajudar a reduzir o número de dispositivos de 

armazenamento necessários, o que ajuda a reduzir os custos de infraestrutura de TI de várias 

formas. Quando os dados ocupam menos espaço nos sistemas de armazenamento primários, 

também ocupam menos espaço em outros dispositivos, onde são mantidos para backup ou 

recuperação de desastres. Os volumes de dados compactados também permitem backup mais 

veloz, reduzindo o tráfego de rede e a quantidade de tempo gasto na administração de processos 

de backup. Menos dispositivos de armazenamento também exigem menos eletricidade e 

refrigeração — liberando preciosos recursos de TI para alocação em outros projetos. 

Combinado com as economias de armazenamento em um local de recuperação de desastres, 

economias de armazenamento de backup, espaço físico, custos de eletricidade e outros custos 

com infraestrutura associados ao armazenamento, migrar para o DB2 pode gerar economias 

significativas em toda a empresa. Na realidade, migrar do Oracle Database para o DB2 e aproveitar 

sua tecnologia de compactação e otimização de armazenamento pode gerar uma economia de até 

30% nos custos de armazenamento em um período de cinco anos3. 

Alguns usuários da tecnologia de compactação do DB2 também desfrutam de aprimoramentos de 

desempenho, graças ao desempenho avançado de E/S e à utilização mais eficiente da memória. 

Tais aperfeiçoamentos ajudam a economizar ainda mais dinheiro, já que podem adiar atualizações 

de hardware. 

2Custos de
armazenamento

Custos De  
arMazenaMento
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Custos De  
DesenvolvIMento

avalie os custos de desenvolvimento 
Em vista das restrições orçamentárias de pessoal e da carga de trabalho em expansão,  

os desenvolvedores têm menos tempo do que nunca para atender à crescente demanda por 

aplicativos. Os departamentos de TI estão compreensivelmente concentrados em projetos 

empresariais de grande escala e na disponibilidade do sistema, o que deixa pouco tempo para  

desenvolvimento de aplicativos para pequenos grupos de usuários da linha de negócios (LOB).  

Esse desencontro entre recursos e necessidade criou uma lacuna — “a lacuna dos aplicativos 

rápidos” — cada vez maior entre a premente necessidade de tais aplicativos do pessoal de LOB  

e a capacidade dos departamentos de TI de desenvolvê-los. 

O que é preciso são estratégias que impulsionem a produtividade dos desenvolvedores, para que  

eles possam fornecer aos usuários os aplicativos de que necessitam para realizar melhor seu trabalho. 

A IBM oferece um portfólio de soluções que fomenta a colaboração entre as funções, para ajudar 

a baixar custos, reduzir o tempo de desenvolvimento e aperfeiçoar a qualidade do serviço dos 

aplicativos novos e existentes. Dentre elas:

1. IBM DB2 pureXML: O DB2 pureXML® ajuda os desenvolvedores a reduzirem a quantidade 

de esforço normalmente envolvido no gerenciamento de dados XML. O Sistema de Saúde 

da UCLA, por exemplo, registrou uma redução de 70% no efetivo de pessoal necessário 

para adicionar novos esquemas e dados em seu sistema4.
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2. Administrador de Banco de Dados IBM InfoSphere Optim: Antes conhecido como 

Data Studio Administrator, o Administrador de Banco de Dados InfoSphere™ Optim™ faz 

parte da família InfoSphere Optim, que ajuda as organizações a gerenciarem dados entre 

ambientes heterogêneos. O Administrador de Banco de Dados InfoSphere Optim aumenta 

a produtividade e ajuda a reduzir interrupções de aplicativos relacionadas a alterações 

estruturais complexas para racionalizar cenários de alteração in loco e migração de banco  

de dados. 

3. IBM InfoSphere Optim Development Studio e InfoSphere Optim pureQuery Runtime: 

Antes conhecido como Data Studio, o InfoSphere Optim Development Studio e o InfoSphere 

Optim pureQuery Runtime, juntos, fornecem um ambiente de desenvolvimento integrado que 

ajuda a acelerar o design, o desenvolvimento e a implementação do acesso aos dados, ainda 

assim aumentando a eficiência e o desempenho do acesso aos dados. 

3Custos de
desenvolvimento

Custos De  
DesenvolvIMento
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foco na infraestrutura
O DB2 pode ajudar a reduzir os custos de aquisição de hardware, otimizando o desempenho 

dos servidores e adiando atualizações custosas de hardware. Ele tem desempenho de destaque 

e consistente nas avaliações de desempenho padrão do setor que analisam banco de dados em 

sistemas de transação e de warehouse. Além disso, o DB2 tem detido a liderança em comparativos 

do setor por mais dias do que todos os outros fornecedores combinados, desde 1 de janeiro de 2003.
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“ Com o DB2 na 
plataforma  
IBM Power Systems, 
obtivemos excelente 
desempenho e 
confiabilidade a 
um baixo custo de 
operação — bem 
como o potencial 
de alavancar os 
avanços mais 
recentes da 
tecnologia de  
banco de dados.” 

    –  Ozcan Soke,  
gerente de TI,  
Borçelik

Esses altos níveis de desempenho significam que o DB2 pode ser executado com poucos 

servidores, o que pode reduzir os custos de hardware, de manutenção e de suporte e, até mesmo, 

o número de licenças de software que você precisa adquirir e atualizar. Todas essas reduções se 

somam às significativas e constantes economias de custo. 

Outra forma de cortar custos de servidor é aumentar a escalabilidade, a disponibilidade e a utilização.  

É exatamente o que o software IBM DB2 pureScale™ faz. Da confiabilidade e recursos de virtualização 

inspirados no sucesso da IBM em sistemas de mainframe aos exclusivos recursos de economia 

de energia, o DB2 pureScale fornece níveis de escalabilidade e disponibilidade de banco de dados 

com poucos paralelos em sistemas UNIX® ou x86. Ele permite que o banco de dados continue 

processando durante interrupções não planejadas e forneça capacidade praticamente ilimitada  

para qualquer carga de trabalho de transação. A arquitetura com disco compartilhado baseada  

em cluster do DB2 pureScale também ajuda a reduzir custos através do uso eficiente dos recursos 

do sistema. 

O Recurso de Otimização de Desempenho do IBM DB2, que inclui o DB2 Workload Manager,  

o InfoSphere Optim Performance Manager e o DB2 Query Patroller, fornece insight e capacidade de 

otimizar a execução das cargas de trabalho. Ele pode ajudar a economizar dinheiro e reduzir riscos, 

pois permite executar mais carga com o hardware existente, ajudando a garantir que os SLAs sejam 

cumpridos, ou até excedidos, e facilitando a maior produtividade dos DBAs. 

4Custos de
servidor
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tome a decisão
Ao examinar opções para cortar custos de TI com eficiência, considere o fato de que mudar 

o banco de dados compensará mais o esforço do que praticamente qualquer outra coisa que 

possa ser feita. Outras mudanças em hardware, software, pessoal ou instalações podem afetar 

este ou aquele fator de custo, mas sua escolha de banco de dados afeta todos eles e pode ter 

um efeito cumulativo capaz de concretizar mais rápido as metas orçamentárias. 

Tomar a decisão de migrar para o DB2 fica mais fácil quando se leva em conta a ampla gama 

de capacidades e recursos de desempenho – e de ganho de eficiência. Além disso, o custo/

benefício de migrar para o DB2 aumenta a cada versão. Mais recentemente, a DB2 anunciou 

uma nova edição, o DB2 Advanced Enterprise Edition, que agrega ainda mais valor: inclui o 

banco de dados DB2, recursos adicionais de otimização de armazenamento e desempenho e as 

sofisticadas ferramentas de administração e desenvolvimento do InfoSphere Optim — tudo em 

uma única oferta. 

5com facilidade
Migre para o DB2

“ O DB2 bate 
todas as marcas 
em termos 
de custo, 
confiabilidade  
e facilidade  
de uso.” 

    –  Jochen Guther,  
diretor-gerente,  
Rüsch International
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Para ajudar a reduzir os custos de administração, armazenamento, desenvolvimento e servidor  

e fornecer aos usuários o melhor banco de dados possível para suporte aos aplicativos críticos,  

faça sua própria análise e veja por si mesmo que existe um cenário atraente para migrar para o  

IBM DB2... e já! 

A versão mais recente do DB2 acrescenta vários recursos que facilitam essa migração, inclusive 

suporte avançado a SQL, linguagens de processos, criação de scripts, tipos de dados, pacotes 

e muito mais. Em consequência, os clientes e parceiros da IBM estão relatando esforços 

significativamente menores para migrar o banco de dados de Oracle e Sybase ASE. Entre 

em contato com a IBM para ver por si mesmo como é fácil migrar para o DB2 e desfrutar das 

economias de custo.

“ A migração para o DB2 foi concluída em três meses. 
Estimamos que os custos operacionais com o banco de 
dados foram reduzidos em 68%. A migração foi suave  
e concluída absolutamente sem nenhuma dificuldade.” 

  –   Ralf Rohrer, chefe de operações de servidor e armazenamento, IWB

5com facilidade
Migre para o DB2
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Recursos
Para obter mais informações sobre o IBM DB2 e descobrir economias de custo, pesquise  

estes recursos: 

• ibm.com/breakfree 

• DB2 Autonomics 

• Compactação de dados do DB2 

• DB2 pureScale 

• DB2 pureXML 

• DB2 Advanced Enterprise Server Edition

• Soluções Optim para a produtividade do desenvolvimento 

• Desempenho do DB2 nos comparativos do setor 

• Migre para o DB2 com facilidade e economize 

• Ferramenta de Migração de Dados da IBM 

• IBM DB2 e Power Systems: sinergia pelo design 

•  Ferramentas IBM para DB2: ampliando seus recursos para gerenciar bancos  
de dados DB2 e cargas de trabalho de processamento de transações

http://www.ibm.com/breakfree
http://www.ibm.com/software/data/db2/autonomics
http://www.ibm.com/software/data/db2/compression
http://www.ibm.com/db2/purescale
http://www.ibm.com/software/data/db2/xml
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