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365

Consumer

Cloud (M365) Perpétuo

Microsoft 365
Family

Microsoft 365 
Personal

Office Home &  
Student 2019

Aplicativos sempre 
atualizados 

 
Assinatura anual 

 
Atende 6 pessoas  

(vários dispositivos) 
 

Aplicativos clássicos + 
aplicativos adicionais  
e serviços premium

Aplicativos sempre 
atualizados 

 
Assinatura anual 

 
Atende 1 pessoa  

(vários dispositivos) 
 

Aplicativos clássicos + 
aplicativos adicionais  
e serviços premium

Produto perpétuo 
 

Compra única 
 

Atende 1 pessoa 
 

Aplicativos clássicos



365

Business

Cloud (M365) Perpétuo

Microsoft 365  
Business Standard

Office Home &  
Business 2019

Office  
Professional 2019

Aplicativos sempre  
atualizados

Assinatura anual

Atende 1 pessoa  
(vários dispositivos)

Aplicativos clássicos + 
aplicativos adicionais + 
aplicativos de negócios 

e serviços premium

Produto perpétuo

Compra única

Atende 1 pessoa 
(recomendado para uso 
pessoal e profissional)

Aplicativos clássicos

Produto perpétuo

Compra única

Atende 1 pessoa

Aplicativos clássicos + 
aplicativos adicionais



Cloud

Microsoft 365  
Family

Microsoft 365  
Personal

Microsoft 365  
Business Standard

Aplicativos Básicos  
do Office

Versões premium  
dos aplicativos: Word, 

Excel, PowerPoint  
e Outlook

Versões premium  
dos aplicativos: Word, 

Excel, PowerPoint  
e Outlook

Versões premium  
dos aplicativos: Word, 

Excel, PowerPoint  
e Outlook

Aplicativos  
adicionais

Access e Publisher 
(apenas PC)

Access e Publisher 
(apenas PC)

Access e Publisher 
(apenas PC)

Aplicativos  
de negócios Não incluído Não incluído

Outlook Customer 
Manager and 

Bookings

Serviços Premium OneDrive e Skype OneDrive e Skype
OneDrive, Exchange, 
Sharepoint, Microsoft 

Teams e Yammer

Usuários/Dispositivos Até 6 pessoas 1 pessoa 1 pessoa

Instalações Pode ser usado em 
vários dispositivos

Pode ser usado em 
vários dispositivos

Pode ser usado em 
vários dispositivos

Armazenamento
1 TB de 

armazenamento no 
OneDrive por usuário

1 TB de 
armazenamento  

no OneDrive

1 TB de 
armazenamento  

no OneDrive

Domínio Não incluído Não incluído 1 ano incluído

Suporte Técnico Suporte técnico 
Microsoft 24/7

Suporte técnico 
Microsoft 24/7

Suporte técnico 
Microsoft 24/7

Licenciamento Assinatura de 1 ano Assinatura de 1 ano Assinatura de 1 ano



Perpétuo

Office Home  
& Business 2019

Office Professional 
2019

Office Home  
& Student 2019

Aplicativos Básicos  
do Office

Versões clássicas  
dos aplicativos: Word, 

Excel, PowerPoint  
e Outlook

Versões clássicas dos 
aplicativos: Word, 
Excel, PowerPoint  

e Outlook

Versões clássicas  
dos aplicativos: Word, 

Excel e PowerPoint

Aplicativos  
adicionais Não incluído Access e Publisher 

(apenas PC) Não incluído

Aplicativos  
de negócios Não incluído Não incluído Não incluído

Serviços Premium Não incluído Não incluído Não incluído

Usuários/Dispositivos 1 pessoa 1 pessoa 1 pessoa

Instalações 1 PC ou Mac 1 PC ou Mac 1 PC ou Mac

Armazenamento Não incluído Não incluído Não incluído

Domínio Não incluído Não incluído Não incluído

Suporte Técnico Apenas para 
instalação 60 dias

Apenas para 
instalação 60 dias

Apenas para 
instalação 60 dias

Licenciamento Compra única  
por usuário

Compra única  
por usuário

Compra única  
por usuário



Office Home & Student 2019 
Essencial para fazer tudo, seja em casa ou na escola, alunos  
e famílias podem contar com a praticidade dos aplicativos 
clássicos do Office. 

• Compra única.
• Licença que não expira: é perpétua, ou seja,  

uma vez adquirida, ela permanece com o usuário  
ainda que este troque de computador.

• Aplicativos clássicos do Office: Word, Excel e PowerPoint.



Licenciamento Por usuário, a licença é comprada uma única vez.

Licença perpétua
A licença é associada a conta Microsoft do usuário,  

por isso, mesmo ao trocar de computador é possível  
instalar novamente quantas vezes for necessário.

Aplicativos clássicos  
do Office Word, Excel e PowerPoint.

Dispositivo Instalação em apenas um dispositivo por vez.

Suporte técnico Microsoft 60 dias. Apenas instalação.

Formatos de venda FPP (Full Package Product ou caixa física) e  
ESD (Eletronic Software Delivery ou versão digital).

Requisitos

Acesso à Internet;

Conta da Microsoft;

Sistema operacional: Windows 10;

Processador de 2 núcleos, 1.6 GHz (Intel para Mac);

Memória RAM: 4 GB (64 bits), 2 GB (32 bits);

Espaço em disco: 4 GB (PC),  
10 GB (Mac OS Extended ou APFS);

Tela: 1280x768 (PC), 1280x800 (Mac).



Office Home & Business 2019 
Versatilidade para pequenas e médias empresas com os 
aplicativos do Office que você conhece e ama. O software  
que dura para sempre com você. 

• Compra única.
• Licença que não expira: é perpétua, ou seja,  

uma vez adquirida, ela permanece com o usuário  
ainda que este troque de computador.

• Aplicativos clássicos do Office: Word, Excel, PowerPoint  
e Outlook para você ser mais produtivo e obter os  
melhores resultados.

• Novos recursos como o Transformar e o Zoom no Powerpoint,  
novos gráficos para o Excel e o tema Escuro.



Licenciamento Por usuário, a licença é comprada uma única vez.

Licença perpétua
A licença é associada a conta Microsoft do usuário,  

por isso, mesmo ao trocar de computador é possível  
instalar novamente quantas vezes for necessário.

Aplicativos clássicos  
do Office Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Dispositivo Instalação em apenas um dispositivo por vez.

Suporte técnico Microsoft 60 dias. Apenas instalação.

Formatos de venda FPP (Full Package Product ou caixa física) e  
ESD (Eletronic Software Delivery ou versão digital).

Requisitos

Acesso à Internet;

Conta da Microsoft;

Sistema operacional: Windows 10, Windows Server 2019;

Processador de 2 núcleos, 1.6 GHz (Intel para Mac);

Memória RAM: 4 GB (64 bits), 2 GB (32 bits);

Espaço em disco: 4 GB (PC),  
10 GB (Mac OS Extended ou APFS);

Tela: 1280x768 (PC), 1280x800 (Mac).



Office Professional 2019 
Atende às necessidades das pequenas e médias empresas com 
aplicativos voltados para marketing e a gestão de dados, além 
dos programas clássicos que permitem melhorar/aumentar a  
sua produtividade. O software que dura para sempre no seu PC. 

• Compra única.
• Licença que não expira: é perpétua, ou seja,  

uma vez adquirida, ela permanece com o usuário  
ainda que este troque de computador.

• Aplicativos Clássicos do Office, Word, Excel, PowerPoint  
e Outlook e Adicionais Access e Publisher (apenas PC).



Licenciamento Por usuário, a licença é comprada uma única vez.

Licença perpétua
A licença é associada a conta Microsoft do usuário,  

por isso, mesmo ao trocar de computador é possível  
instalar novamente quantas vezes for necessário.

Aplicativos clássicos  
do Office Word, Excel, PowerPoint e Outlook.

Aplicativos adicionais Access (apenas PC) e Publisher (apenas PC).

Dispositivo Instalação em apenas um dispositivo por vez.

Suporte técnico Microsoft 60 dias. Apenas instalação.

Formatos de venda ESD (Eletronic Software Delivery ou versão digital).

Requisitos

Acesso à Internet;

Conta da Microsoft;

Sistema operacional: Windows 10, Windows Server 2019;

Processador de 2 núcleos, 1.6 GHz (Intel para Mac);

Memória RAM: 4 GB (64 bits), 2 GB (32 bits);

Espaço em disco: 4 GB (PC),  
10 GB (Mac OS Extended ou APFS);

Tela: 1280x768 (PC), 1280x800 (Mac).



Microsoft 365 Business Standard 
Crie seu melhor trabalho com tudo que a sua empresa precisa. 

• Assinatura anual.
• Versões sempre atualizadas dos aplicativos.
• 1 TB de armazenamento na nuvem do OneDrive para editar, 

salvar e compartilhar suas fotos, vídeos e arquivos com toda 
segurança em praticamente qualquer lugar e dispositivo.



Licenciamento/Pagamento Por usuário. Assinatura anual.

Aplicativos Clássicos  
do Office Word, Excel, PowerPoint e Outlook

Aplicativos de  
negócios/adicionais

Bookings, para gerenciamento de agenda.

Exchange, para hospedagem de e-mail.

Outlook Customer Manager, seu CRM  
para organizar agenda e e-mails.

Publisher (apenas PC).

Access (apenas PC).

1TB de armazenamento na nuvem com OneDrive por  
usuário para ter acesso aos arquivos de qualquer lugar.

Serviços comerciais  
premium

Colaboração através do Sharepoint.

Microsoft Teams para colaboração com a equipe.

Yammer para conectar-se com o time.

Um ano de e-mail com domínio Microsoft.

Dispositivos por Usuário Até 5PCs/Macs, 5 tablets e 5 smartphones

Suporte técnico Suporte técnico 24x7 Microsoft  
durante todo o período da assinatura.

Formatos de venda FPP (Full Package Product ou caixa física) e  
ESD (Eletronic Software Delivery ou versão digital).

Atualizações Atualizações gratuitas durante o período da assinatura.

Requisitos

Acesso à Internet;

Conta da Microsoft;

Sistema Operacional Windows 7 ou superior e MAC OS;

Processador: Intel de 2 núcleos, 1.6 GHz, RAM: 4 GB;

Espaço em disco: 10 GB Mac;

Tela: 1280x800.



Microsoft 365 Family 
Crie, desenvolva, realize melhor e de qualquer lugar, a qualquer 
momento. Adquira os aplicativos que garantem a produtividade 
e facilidade que a sua família merece em diversos dispositivos 
com uma única licença. 

• Assinatura anual.
• Para até 6 pessoas conectadas em várias plataformas  

e até 5 dispositivos por usuário.
• Versões sempre atualizadas dos aplicativos.
• 1 TB de armazenamento na nuvem do OneDrive para editar, 

salvar e compartilhar suas fotos, vídeos e arquivos com toda 
segurança em praticamente qualquer lugar e dispositivo,  
por usuário.

• Fique ligado ao Skype: contato com amigos e familiares via 
celulares ou telefones fixos com 60 minutos de chamadas  
por mês.



Licenciamento/Pagamento Por usuário. Assinatura anual.

Aplicativos Clássicos  
do Office Word, Excel e PowerPoint e Outlook.

Aplicativos de  
negócios/adicionais

Publisher (apenas PC) e Access (apenas PC);

1TB de armazenamento na nuvem com  
OneDrive para cada usuário e Skype.

Usuários/Dispositivos Até 6 usuários e cada usuário pode usar em um ou  
mais dispositivos (PC/MAC/Tablet/Smartphone).

Suporte técnico Suporte técnico 24x7 Microsoft  
durante todo o período da assinatura.

Formatos de venda FPP (Full Package Product ou caixa física) e  
ESD (Eletronic Software Delivery ou versão digital).

Atualizações Atualizações gratuitas durante o período da assinatura.

Requisitos

Acesso à Internet;

Conta da Microsoft;

Sistema Operacional Windows 7 ou superior e MAC OS;

Processador: Intel de 2 núcleos, 1.6 GHz;

RAM: 4 GB;

Espaço em disco: 10 GB Mac;

Tela: 1280x800.



Microsoft 365 Personal 
Explore toda a sua criatividade e garanta a melhor execução  
de suas atividades em qualquer lugar e a qualquer momento. 

• Assinatura anual.
• Para uma pessoa em vários dispositivos.
• Versões sempre atualizadas dos aplicativos.
• 1 TB de armazenamento na nuvem do OneDrive para editar, 

salvar e compartilhar suas fotos, vídeos e arquivos com toda 
segurança em praticamente qualquer lugar e dispositivo.

• Fique ligado ao Skype: contato com amigos e familiares via 
celulares ou telefones fixos com 60 minutos de chamadas  
por mês.



Licenciamento/Pagamento Por usuário. Assinatura anual.

Aplicativos Clássicos  
do Office Word, Excel e PowerPoint e Outlook.

Aplicativos de  
negócios/adicionais

Publisher (apenas PC) e Access (apenas PC);

1TB de armazenamento na nuvem com  
OneDrive para cada usuário e Skype.

Usuários/Dispositivos 1 usuário em vários dispositivos.

Suporte técnico Suporte técnico 24x7 Microsoft  
durante todo o período da assinatura.

Formatos de venda FPP (Full Package Product ou caixa física) e  
ESD (Eletronic Software Delivery ou versão digital).

Atualizações Atualizações gratuitas durante o período da assinatura.

Requisitos

Acesso à Internet;

Conta da Microsoft;

Sistema Operacional Windows 7 ou superior e MAC OS;

Processador: Intel de 2 núcleos, 1.6 GHz;

RAM: 4 GB;

Espaço em disco: 10 GB Mac;

Tela: 1280x800.



Windows

Dispositivo novo

Windows OEM
Embarcados na máquina  

de fabricantes

Windows COEM
Embarcados em dispositivos 

de System Builders

Windows ESD
Embarcados em qualquer 

momento da vida  
do dispositivo

Fabricantes Distribuidores Distribuição/Varejo

Windows 10 Home
Uso CONSUMER;

Upgrade de segurança;
Atualizações constantes.

Windows 10 Pro
Uso COMMERCIAL;

Mais features de segurança; 
Atualizações constantes;

Active Directory.

Ambas as licenças podem ser encontradas em qualquer  
uma das formas de licenciamento mencionadas.



Windows

Dispositivo usado

Windows ESD
Embarcados em qualquer 

momento da vida do dispositivo

Windows GGK
Utilizados em cenários de regularização 

de sistemas operacionais

Distribuição/Varejo Distribuidores

Windows 10 Home
Uso CONSUMER;

Upgrade de segurança;
Atualizações constantes.

Windows 10 Pro
Uso COMMERCIAL;

Mais features de segurança; 
Atualizações constantes;

Active Directory.

Ambas as licenças podem ser encontradas em qualquer  
uma das formas de licenciamento mencionadas.



Windows 10 Pro 
O Windows 10 Pro foi desenvolvido para proporcionar maior 
produtividade às equipes de trabalho, tornando-as mais 
colaborativas, além de ser o melhor Windows já desenvolvido 
com segurança integrada e gerenciamento para os dispositivos 
de sua empresa. 

• Gerenciamento simples e flexível.
• Segurança avançada com o Windows Defender, BitLocker, 

Proteção de Informações do Windows e Proteção Avançada 
contra ameaças.

• Maior produtividade e colaboração junto com o Office.



Proteção

Novos recursos e novas atualizações como Windows Defender, 
Firewall do Windows, Windows Information Protection, 
Proteção de Ameaças Avançada (ATP), Windows Hello,  

Bitlocker e BitLocker To Go.

Produtividade  
e Multitarefas

Diversos recursos para aumentar a produtividade e colaboração 
como: Timeline,  Área de trabalho remota, Acesso remoto, 

Microsoft Whiteboard, Ink, Cortana.

Compatibilidade 99% das aplicações são compatíveis com o Windows 10.

Licenciamento

OEM (embarcada pelo fabricante do dispositivo); 
 

COEM (comercializadas via distribuição em dispositivos novos 
sem sistema operacional ou integrados pelo system builder); 

 
ESD (adquirida a qualquer momento – máquinas novas  

ou usadas, vinculadas ao usuário).

Requisitos

Para melhor performance do Windows 10 Pro,  
recomendamos o uso em dispositivos modernos. 

O Windows 10 pode ser utilizado em computadores  
que possuam: 

Processador de 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido;  
ou sistema em um chip (SoC); 

 
Memória 1 gigabyte (GB) para 32 bits ou 2 GB para 64 bits; 

 
Disco rígido com 16 GB para um sistema operacional  

de 32 bits ou 32 GB para um de 64 bits; 
 

Placa gráfica de DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 1.0; 
 

Tela de 800 x 600.



Windows 10 Home 
O Windows 10 Home é o melhor Windows de todos os tempos, 
sendo ideal para estudantes e gamers, além de possibilitar seu  
uso por toda família. 

• Maior produtividade e segurança.
• Todo computador precisa de um sistema operacional  

e o Windows 10 Home garante o melhor que o seu  
dispositivo pessoal pode ter.

• Segurança para as informações pessoais e confidenciais  
de toda a família.



Segurança e  
produtividade

Windows Hello, para fácil acesso ao dispositivo de forma mais 
rápida e segura, com reconhecimento facial ou biométrico; 

 
Antivírus do Windows Defender; 

 
Fotos, para editar suas fotos e compartilhá-las  

facilmente com amigos; 
 

Linha do Tempo, para visualizar os arquivos e modificações; 
 

Cortana, sua assistente digital; 
 

Modo de economia de bateria, para aumentar a vida útil da sua 
bateria desabilitando notificações e atividades em segundo plano; 

 
Controles/proteção dos pais, para gerenciar o tempo de tela  

e acesso a conteúdo adulto, além de compras on-line.

Licenciamento

OEM (embarcada pelo fabricante do dispositivo); 
 

COEM (comercializadas via distribuição em dispositivos novos 
sem sistema operacional ou integrados pelo system builder); 

 
ESD (adquirida a qualquer momento – máquinas novas  

ou usadas, vinculadas ao usuário).

Requisitos

Para melhor performance do Windows 10 Home,  
recomendamos o uso em dispositivos modernos. 

O Windows 10 pode ser utilizado em computadores  
que possuam: 

 
Processador de 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido;  

ou sistema em um chip (SoC); 
 

Memória 1 gigabyte (GB) para 32 bits ou 2 GB para 64 bits; 
 

Disco rígido com 16 GB para um sistema operacional  
de 32 bits ou 32 GB para um de 64 bits; 

 
Placa gráfica de DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 1.0; 

 
Tela de 800 x 600.



Windows COEM Pro ou Home 
Use sempre um software Windows original e garanta a proteção, 
produtividade e suporte que seu negócio precisa. 

• Comercializado por distribuidores.
• Vantagens das licenças Windows COEM.
• Segurança e suporte que apenas um software original 

Microsoft pode oferecer.



Como funciona

A licença Windows COEM só funciona em Notebooks ou PCs 
novos, que não possuam sistema operacional ou que nunca 
tiveram Windows instalado. Quando uma licença COEM é 

ativada, esta ficará atrelada ao hardware atual em que  
o Windows está instalado.

Segurança e  
produtividade

Windows Hello, para fácil acesso ao dispositivo de forma mais 
rápida e segura, com reconhecimento facial ou biométrico; 

 
Antivírus do Windows Defender; 

 
Fotos, para editar suas fotos e compartilhá-las  

facilmente com amigos; 
 

Linha do Tempo, para visualizar os arquivos e modificações; 
 

Cortana, sua assistente digital; 
 

Modo de economia de bateria, para aumentar a vida útil da sua 
bateria desabilitando notificações e atividades em segundo plano; 

 
Controles/proteção dos pais, para gerenciar o tempo de tela 

e acesso a conteúdo adulto, além de compras on-line.

Licenciamento As licenças COEM podem ser adquiridas separadamente  
através de distribuidores autorizados Microsoft.

Requisitos

Para melhor performance do Windows 10 Pro/Home,  
recomendamos o uso em dispositivos modernos. 

O Windows 10 pode ser utilizado em computadores  
que possuam: 

 
Processador de 1 gigahertz (GHz) ou mais rápido;  

ou sistema em um chip (SoC); 
 

Memória 1 gigabyte (GB) para 32 bits ou 2 GB para 64 bits; 
 

Disco rígido com 16 GB para um sistema operacional  
de 32 bits ou 32 GB para um de 64 bits; 

 
Placa gráfica de DirectX 9 ou posterior com driver WDDM 1.0; 

 
Tela de 800 x 600.



HOME PRO
SEGURANÇA INTELIGENTE

Redução da superfície de ataque

Proteção de última geração

Detecção de pontos de extremidade e resposta

Investigação e reparação automáticas

Postura de segurança

Extensibilidade e integração entre plataformas

Autenticação multifator e biometria1

Proteção de credenciais

Criptografia de volume total2

Prevenção contra perda de dados3

ATUALIZAÇÕES SIMPLIFICADAS

Preparação para atualização no Windows Analytics

Conformidade com atualizações no Windows Analytics

Saúde do dispositivo no Windows Analytics

Windows como um Serviço

Windows Update para Empresas

GESTÃO FLEXÍVEL

Windows Autopilot4

Modo quiosque com múltiplos ou um único aplicativo5

Gerenciamento de dispositivos móveis (MDM)6

Ativação da assinatura do Windows 107

Ingresso híbrido no Azure AD8

Gerenciamento de aplicativos móveis (MAM)

Microsoft Store para Empresas

Experiências de usuário gerenciadas

MAIOR PRODUTIVIDADE

Enterprise Search10

Linha do Tempo11

Microsoft Edge

Cortana12

Office 365 no Windows13

Microsoft Whiteboard14

OneNote

Continuar no PC15

Windows Ink16

3D no Windows 1017



1. O Windows Hello para Empresas for Business requer hardware especializado, como leitor 
de impressão digital, sensor infravermelho iluminado ou outros sensores biométricos, 
dependendo do método de autenticação habilitado.

2. Requer TPM 1.2 ou superior para proteção de chaves baseada em TPM.
3. A Proteção de Informações do Windows (WIP) requer MDM ou System Center  

Configuration Manager para gerenciar configurações. Vendido separadamente.
4. Requer Azure AD para inscrição automática no MDM. Requer Microsoft Intune para  

a página de Status do bloqueio. Vendido separadamente.
5. Requer Microsoft Intune ou soluções de MDM de terceiros. Vendido separadamente.
6. Nem todos os recursos do MDM estão disponíveis na SKU da edição Home. O MDM  

requer um produto MDM como Microsoft Intune ou outras soluções de terceiros  
(vendidas separadamente).

7. Requer Azure AD para gerenciamento de identidades. Vendido separadamente.
8. Requer Azure AD e Microsoft Intune, vendido separadamente.
9. Disponível em mercados selecionados. A funcionalidade e os aplicativos podem variar 

dependendo da região e do dispositivo.
10. Requer Bing para pesquisa em todos os recursos e portais da empresa. Requer assinatura 

do Office 365, vendida separadamente, para pesquisar em locais do OneDrive for Business e 
SharePoint.

11. Mostra até 30 dias de atividades realizadas no desktop e no celular quando os usuários  
estão conectados em suas contas da Microsoft.

12. Disponível em mercados selecionados; a experiência pode variar conforme a região  
e o dispositivo.

13. Requer assinatura do Office 365: Vendido separadamente.
14. As funcionalidades baseadas em toque exigem um dispositivo com capacidade de toque. 

Acessório caneta vendido separadamente.
15. Os usuários devem vincular o celular ao computador nas definições do computador,  

instalar o aplicativo adequado para o dispositivo e seguir as instruções de configuração.
16. Requer dispositivo habilitado para toque. Acessório caneta vendido separadamente.
17. Catálogo Remix 3D disponível em mercados selecionados. A experiência pode variar 

dependendo da região e do dispositivo.

Com maior segurança, mais ferramentas 
para recursos de TI e produtividade para  
o usuário final.

Comparação entre 
edições comerciais  
do Windows 10



Faça sempre uso de um software Windows original e garanta 
toda a segurança, atualizações e a estabilidade que somente  
um produto legalizado pode oferecer. 

• Licença que permite a regularização de sistemas  
operacionais de forma simples e rápida.

• Regularização do software para empresas  
de qualquer tamanho em casos de fiscalização.

• Sem um software regular não é possível abrir patches  
de segurança mais recentes, nem atualizações do Windows,  
ou mesmo obter assistência quando precisar.

*Importante: se a empresa não se encontrar em um cenário  
de fiscalização, é possível regularizar também adquirindo  
o Windows ESD a qualquer momento.

Windows GGK 
(Get Genuine Kit)



Como funciona

GGK* é um produto Microsoft que auxilia seus clientes  
e parceiros na regularização de licenças Windows  

de forma simples e segura; 
 

Este licenciamento não possui quantidade mínima, podendo  
ser adquirido para qualquer quantidade de dispositivos.

Cenários de  
irregularidade

Upgrade por volume em um dispositivo sem licença base; 
 

Dispositivos com licenças irregulares ou não genuínas.

Ativação
O Windows GGK somente deve ser usado em dispositivos  

já existentes (PCs montados), não sendo transferível  
a outros computadores.

Licenciamento Este licenciamento não possui quantidade mínima, podendo  
ser adquirido para qualquer quantidade de dispositivos.

Onde adquirir São comercializadas por Distribuidores Autorizados Microsoft.

Suporte A licença Windows GGK conta com o suporte da Microsoft.



Tenha uma infraestrutura hiperconvergente sem precedentes 
oferecendo escalabilidade para as  pequenas e médias empresas 
com o Windows Server 2019, que ajudará a otimizar suas 
operações, melhorando suas vendas e preparando você para  
o futuro, através da melhor performance. 

• Performance líder na indústria.
• Soluções prontas para serem aplicadas.
• Gestão simplificada.
• Características de segurança integradas  

para ajudar a combater potenciais violações.

Windows Server 
2019



Edições

Windows Server 2019 Datacenter:  
para ambientes altamente virtualizados;

Windows Server 2019 Standard:  
para ambientes minimamente virtualizados;

Windows Server 2019 Essentials:  
para empresas com até no maximo 25 usuários.

Licenciamento As licenças são baseadas em núcleos físicos, onde cada  
licença cobre até 2 processadores de 8 núcleos cada um.

Requisitos CAL 
(Client Access Licenses) Apenas para as edições Datacenter e Standard.

Licenciamento As licenças são baseadas em núcleos físicos, devendo ter no 
mínimo 8 núcleos por processador e 16 núcleos por servidor.



Assegure os acessos dos clientes ao Windows Server 2019. 

• Imprescindível para acessar o Windows Server 2019.
• Permite acesso ao servidor em conformidade.
• Melhor venda junto com as edições do Windows Server.

Windows Server 
2019 CALs



Como funciona
Uma Licença de Acesso para o Cliente (ou CAL)  

permite o acesso de forma legalizada ao servidor  
com o Windows Server.

Licenciamento

Pode ser de três formas: 
 

Por usuário: ideal para usuários que precisam de acesso  
à rede corporativa através de vários dispositivos; 

 
Por dispositivo: ideal para vários usuários que utilizam dos 

mesmos dispositivos para acessarem a mesma rede corporativa; 
 

RDS: para usuários que precisam acessar  
remotamente a rede corporativa. 

 
Obs.: necessário CAL base/usuário/dispositivo.

Funcionalidades

Para Serviços CAL de Acesso Remoto (RDS),  
licenças adicionais são requeridas para as edições  

Datacenter e Standard; 
 

Para Serviços com acesso ao Active Directory (RMS),  
licenças adicionais são requeridas para todas as edições; 

 
Para Windows Server Base CAL, as licenças estão restritas  

as edições Datacenter e Standard.



10 principais razões para  
escolher o SQL Server 2019

Trazer o desempenho e a segurança líderes da indústria  
do SQL Server para linguagem, plataforma e dados  
estruturados e não-estruturados de sua preferência

1
Domine o poder do Big Data 

Clusters de Big Data com computação e armazenamento escaláveis compostos  
de SQL Server, Spark e HDFS. Cache de dados em data marts escaláveis.

2
Traga a IA para suas cargas de trabalho 

Uma plataforma completa de IA para treinar e operacionalizar modelos  
em Serviços de Machine Learning do SQL Server ou Spark ML usando  

notebooks Azure Data Studio.

3
Elimine a necessidade de movimentação de dados 

A virtualização de dados permite fazer consultas em dados relacionais  
e não-relacionais sem movimentação ou replicação.

4
Explore e interaja com dados visuais 

Exploração visual de dados e análise interativa usando ferramentas  
de BI do SQL Server e o Servidor de Relatórios do Power BI.

5
Faça análise em tempo real de dados operacionais 

Tecnologias in-memory para análise de dados operacionais usando HTAP. 
Maior simultaneidade e escala com a memória persistente.



10 principais razões para  
escolher o SQL Server 2019

Trazer o desempenho e a segurança líderes da indústria  
do SQL Server para linguagem, plataforma e dados  
estruturados e não-estruturados de sua preferência

6
Ajuste automaticamente o SQL Server 

O processamento de consultas inteligente melhora a escalabilidade  
de consultas e a correção automática de planos resolve problemas  

de desempenho.

7
Reduza a manutenção de banco de dados  

e aumente o tempo de atividade da empresa 
Maior tempo de atividade com mais operações de indexação on-line. 
Agora executa grupos de disponibilidade Always On em contêineres  

usando Kubernetes.

8
Aumente a segurança e proteja dados em uso 

O SQL Server permite camadas de segurança incluindo proteção  
de computações em enclaves Always Encrypted seguros.

9
Acompanhe a conformidade com recursos sofisticados 

Descoberta de dados e rotulagem de classificação para GDPR e ferramenta  
de Avaliação de Vulnerabilidade para acompanhar a conformidade.

10
Otimize com opções e flexibilidade 

Suporte para Windows Linux e contêineres de sua preferência. 
Execute código Java no SQL Server e armazene e análise dados gráficos.



A melhor segurança da indústria, performance e inteligência para 
os seus dados, sejam estes estruturados ou não-estruturados. 

• Inteligência para todos os seus dados.
• Líder na indústria em performance e disponibilidade.
• Altamente seguro e confiável, sempre criptografando  

com enclaves seguros que protegem os dados confidenciais.
• Gerenciamento e análise simplificados por meio de uma 

implementação, governabilidade e ferramentas unificadas.

SQL Server 2019



Express/web

Gratuito, database de entrada para pequenos  
sites e aplicativos mobiles. Recursos: 

 
Até 16 processadores no CPU; 

Até 64 GBs de memória; 
In-memory OLTP e Columnstore; 

Proteção de ponta a ponta com encriptação com segurança 
Total T-SQL surface área; 

Suporte para contêineres de Linux e Windows; 
Codificação de caracteres UTF-8; 

Classificação de dados e auditoria.

Standard

Database compete com clusters de Big Data  
para aplicações mid-tier e dados marts. Recursos: 

 
Até 24 processadores no CPU; 

Até 128 GBs de memória; 
Clusters SQL Server 2019 de Big Data; 

Virtualização dos dados através de PolyBase; 
Melhoria da performance in-memory; 

Ajuste automático de banco de dados inteligente; 
Azure Data Studio com suporte para notebook; 

Recursos do Express/web.

Enterprise

Desempenho e inteligência para  
base de dados críticos. Recursos: 

 
Processadores de CPU ilimitados;

Memória ilimitada;
Desempenho líder no setor com escalabilidade incomparável;

Ilimitados benefícios de virtualização;
Armazenamento de dados em escala de petabytes;

HA para negócios críticos no Windows e Linux;
Baixo custo total e replicas gratuitas de DR;

Acesso ao Power BI Report Server;
Recursos do Standard.



Seja original
com softwares legítimos da Microsoft.
Como parceiro Microsoft, utilizar software original significa  
ajudar seus clientes a crescer com confiança e tranquilidade.  
Conheça e faça o melhor para os seus clientes, entendendo  
as ameaças cibernéticas predominantes, aplicando as melhores  
práticas de segurança e fornecendo produtos e serviços legítimos.

Vírus e ataques de malware são  
as principais preocupações das  
pequenas e médias empresas  
em relação à segurança.*

1 em cada 4 PME teve perda  
e roubo de dados no último  
ano impactando nos negócios.*

Segurança é a segunda prioridade  
para pequenas e médias empresas  
logo após a migração de serviços  
para nuvem (Cloud).*

*Estudo sobre PCs em Pequenas e Médias empresas no Brasil 2019, TechAisle.



Melhores práticas de segurança cibernética

Seja original com o Windows 10 e o Office legítimos.

Para organizações Para pessoas

Prevenção
Controles preventivos 
aumentam o custo de 
ataques para criminosos 
cibernéticos e evitam 
técnicas baratas e eficazes 
de ataques cibernéticos. 
 
Backup da nuvem
Use os serviços de 
armazenamento em 
nuvem para fazer backup 
automaticamente dos 
dados importantes. 
 
Controle de acesso 
Implemente a segmentação 
de rede e tenha cuidado ao 
conceder permissões  
de aplicativos. 
 
Educação sobre 
cibersegurança  
Oriente os funcionários 
sobre práticas cibernéticas 
seguras e manter políticas 
de TI robustas.

Detecção e resposta
Aproveite a tecnologia da 
nuvem para limitar o acesso 
dos invasores aos dados 
e ajudar as operações de 
segurança a responder 
melhor aos ataques.

Proteção
Use soluções antivírus e 
mantenha o software e 
os sistemas operacionais 
atualizados.

Software legítimo
Evite usar software pirata 
e use apenas software de 
fontes confiáveis.

Gerenciamento  
de senhas
Utilize uma senha  
forte para cada conta e  
altere-as regularmente.

Backup dos  
arquivos pessoais
Faça backup de fotos  
e outros dados pessoais 
importantes em uma 
confiável plataforma  
de armazenamento  
em nuvem.

Fique alerta
As atividades em que  
as informações pessoais 
serão transmitidas devem 
ser realizadas apenas nos 
próprios dispositivos  
dos usuários em uma  
rede confiável.



Quando entra em vigor  
e quais as mudanças?

A LGPD começa a valer em agosto de 2020 e tem objetivo  
de garantir às pessoas maior privacidade de dados pessoais  

e permitir maior controle sobre eles; 
 

O descumprimento da lei pode gerar multas de 2% no 
faturamento anual da empresa chegando até R$ 50 mi.

Âmbito de aplicação  
da LGPD

A operação de tratamento seja realizada no Brasil  
ou os dados tenham sido coletados no Brasil; 

 
Tratamento de dados pessoais de pessoas no Brasil se tal 

tratamento se relacionar à oferta de bens ou serviços a tais 
pessoas – independente de onde ocorra o tratamento  

ou da nacionalidade ou localização da empresa.

Produtos Microsoft com 
segurança otimizada 

recomendados

Windows 10, Office 365, Windows Server 2019  
e SQL Server 2019.

LGPD 
(Lei Geral de Proteção de Dados)



O Device Partner Center (DPC) é uma plataforma que 
disponibiliza todos os materiais de marketing que devem ser 
utilizados nos programas de incentivo e ativações de geração  
de demanda de produtos Microsoft. 
 
Registre-se e acesse todos os ativos de diversas campanhas  
para ampliar as vendas: devicepartner.microsoft.com/pt-br

O parceiro pode se cadastrar apenas com uma conta  
Microsoft (Hotmail ou Outlook). SLA (tempo): 2 dias.
Suporte: dpccntnt@microsoft.com

Em caso de dúvidas sobre registro e busca por materiais,  
entre em contato com seu Microsoft Partner

Device  
Partner Center

Suporte Microsoft
Se você tiver dúvidas, deseja mais detalhes sobre os nossos 
produtos ou busca por suporte técnico da Microsoft,  
ligue para 0800 761 7454.






