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$304,9 
bilhões

Por que a otimização de custos da 
nuvem na Azure é importante
Embora não seja nenhuma surpresa que o Gartner iesteja prevendo o crescimento do 
consumo geral de nuvem pública em torno de 18% e atingindo US $ 304,9 bilhões em 
2021, a pesquisa também indica que a grande maioria das organizações ultrapassará 
seus orçamentos de infraestrutura em nuvem devido à falta de abordagens de 
otimização de custos.1

Com o clima global de negócios frequentemente sujeito a mudanças, as empresas 
que dependem de infraestrutura de nuvem pública podem considerar que manter os 
gastos com nuvem dentro do orçamento é mais do que apenas “bom” e podem até 
ser de missão crítica para alguns.

Com base em nossas experiências de trabalho com mais de 1.500 organizações, este 
guia concentra-se nas práticas recomendadas para configurar a governança de nuvem 
na Microsoft Azure e também no gerenciamento prático de custos da nuvem, para 
que você possa controlar totalmente os custos de infraestrutura na Azure de forma 
contínua.  

Introdução

Gerenciamento de custos 
em nuvem não é algo que 
“é bom ter”

Gastos em nuvem estão crescendo 
em torno de 18% ao ano

A maioria das 
organizações vão 
ultrapassar seu 
orçamento em nuvemg!em 2021

Alcançando US 

1. “Como identificar soluções para gerenciar custos em nuvem pública IaaS, 19 de agosto de 2019, Gartner, Inc.

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-11-17-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-end-user-spending-to-grow-18-percent-in-2021
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Começando com o framework  
correto
Para criar responsabilidade financeira e eficiência na nuvem, o 
ideal é que toda a empresa esteja envolvida. No entanto, todos 
os itens a seguir podem ser implementados em unidades 
de negócios e equipes individuais e, com sucesso, em toda a 
empresa.

Aqui estão as principais etapas a seguir:

Entendendo as necessidades da sua organização  

Antes de começar, é fundamental ter uma visão clara do cenário organizacional com 
a perspectiva das metas de unidades de negócios e equipes individuais. As seguintes 
atividades são um bom lugar para começar: 

 • Entrevistar equipes de engenharia para entender seus projetos atuais, de curto 
prazo e projetos para o futuro para antecipar suas necessidades de recursos em 
nuvem. 

 • Revisão de projetos de engenharia com suas equipes de DevOps, SREs e TechOps 
para verificar os requisitos de arquitetura de nuvem, infraestrutura associada e 
orçamento. 

 • Verificar com a equipe de finanças se os gastos com nuvem solicitados estão de 
acordo com o orçamento disponível. 

Ao longo do caminho, essas entrevistas darão a você familiaridade com os vários 
projetos e hierarquia organizacional que serão essenciais para marcar todos os 
recursos da nuvem, o que por si só é um pré-requisito para uma visibilidade precisa 
de gastos e alocação de custos. 

1

Governança  
na Nuvem



Guia    I    5Otimização de Custos em Azure

Criando alinhamento interorganizacional 

Como o gerenciamento de custos da nuvem afetará várias equipes, todas as 
partes interessadas devem compreender e se comprometer com o processo. 
Com a sua rodada inicial de entrevistas (consulte a seção anterior) descobrindo o 
que é necessário em termos de recursos de nuvem, uma possível próxima etapa 
é correlacionar seus KPIs de negócios (por exemplo, custo desejado por cliente, 
produto, etc.) com gastos de nuvem projetados, e em seguida, confirme se eles 
estão bem alinhados. Esse tipo de análise tornará mais fácil explicar as atividades de 
gerenciamento de custos e obter a aceitação do time envolvido e dos executivos, o 
que é tão crítico para a implementação de uma forte governança de custos da nuvem. 

Tags obrigatórias e monitoramento de gastos na nuvem 

Depois de saber quais tags devem ser aplicadas aos recursos implantados, 
uma estratégia de tagging obrigatória combinada com governança real deve ser 
estabelecida. Garantir a aderência pode ser propriedade de quaisquer pessoas ou 
equipes relevantes, como DevOps, FinOps, Engenharia, etc.  

Ferramentas de código aberto como o Cloud Custodian oferecem uma biblioteca 
abrangente de scripts para relatar e reforçar a conformidade com os aspectos 
fundamentais do gerenciamento da nuvem Azure, como nova rotulagem ou marcação 
de recursos. 

Assim que a marcação adequada estiver em vigor, a próxima etapa é obter relatórios 
abrangentes e unificados de seus gastos com nuvem - tudo baseado na lógica de 
negócios de sua própria empresa. Isso pode ser feito aproveitando a ferramenta de 
gerenciamento de custos nativa do Azure, bem como soluções de terceiros, como o 
produto Cloud Analyzer da Spot by NetApp, que fornece não apenas uma análise de 
custo abrangente, mas também recomendações de otimização de custo que podem 
ser implementadas com apenas alguns cliques.   

3

2

https://cloudcustodian.io/docs/azure/gettingstarted.html
https://spot.io/products/cloud-analyzer/?utm_source=na&utm_medium=Guide&utm_campaign=Azure_cost_optimization_guide
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Avaliando e priorizando oportunidades de economia 

Mapear a situação da sua infraestrutura em nuvem pode deixar você com uma 
quantidade enorme de informações. Para identificar os melhores lugares para reduzir 
custos, é importante equilibrar a economia potencial com a complexidade e os 
recursos necessários para realizar essa economia. Uma abordagem sistemática que 
avalie a infraestrutura de computação, armazenamento e rede é crucial. Ferramentas 
modernas que calculam a economia potencial, e  não fazem apenas um resumo dos 
custos atuais, são importantes para alavancar este processo.  

Por exemplo, o Cloud Analyzer da Spot by NetApp oferece uma análise completa 
de seus gastos com nuvem, bem como recomendações acionáveis para redução de 
custos de nuvem, como dimensionamento correto de recursos de nuvem e orientação 
sobre quando e onde usar instâncias reservadas ou spot para diferentes cargas de 
trabalho.  

Estabelecer processos contínuos que reduzem custos hoje e  
no futuro 

Reduções de custos ocasionais costumam ser a primeira etapa para economizar 
dinheiro; no entanto, ainda mais importante é garantir que os custos de infraestrutura 
em nuvem também sejam mantidos sob controle no futuro. Sem isso, é quase certo 
que a ineficiência aumentará novamente até o próximo projeto de redução de custos.  

A criação de alertas de custo para identificar gastos anômalos, bem como revisões 
frequentes de gastos em nuvem e recomendações de otimização fornecidas por 
ferramentas de gerenciamento de custos são exemplos de práticas recomendadas de 
gerenciamento de custos em nuvem que podem ser facilmente implementadas. 

4

5

Elastigroup 
economiza 
até 90% sem 
sobrecarga

As ferramentas de otimização de custos da 
nuvem, como o produto Elastigroup da Spot 
by NetApp, permitem que você execute 
de forma contínua e confiável cargas de 
trabalho de produção e de missão crítica 
em VMs spot altamente acessíveis do Azure.

https://spot.io/products/cloud-analyzer/?utm_source=na&utm_medium=Guide&utm_campaign=Azure_cost_optimization_guide
https://spot.io/solutions/microsoft-azure/?utm_source=na&utm_medium=Guide&utm_campaign=Azure_cost_optimization_guide
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Tomando Ações
Com a governança abrangente e o monitoramento dos gastos 
da nuvem do Azure em vigor, assim que os excessos de 
custo da nuvem forem identificados, as seções a seguir, que 
descrevem métodos práticos para redução significativa dos 
custos da nuvem, podem ser aplicadas, separadamente ou em 
conjunto. 

Aqui estão as principais maneiras de reduzir 
rapidamente os custos do Azure:

Eliminando o desperdício de nuvem 

A facilidade de provisionamento de recursos do Azure é uma faca de dois gumes, 
especialmente em grandes equipes sem controles de governança abrangentes. 
Além de ser muito fácil provisionar recursos e depois deixá-los em execução mesmo 
quando não são mais necessários, os erros nos modelos de implantação também 
podem gerar recursos desnecessários ou deixá-los órfãos após a limpeza pós-
trabalho. Aqui estão algumas áreas a serem observadas: 

 • Recursos ociosos e subutilizados 

Depois de definir um limite para o que é considerado comportamento ocioso 
ou subutilizado, fique de olho nas VMs do Azure (máquinas virtuais), Azure 
SQL (bancos de dados relacionais), Azure SQL Data Warehouse e conjuntos 
de escala do Azure (grupos de dimensionamento) para se certificar de que 
eles são suficientemente ativos. Se não forem, devem ser considerados para 
dimensionamento correto ou rescisão.  

1

Gerenciamento 
prático de custos de 
nuvem
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 • Recursos órfãos 

Recursos órfãos são o resultado do encerramento de uma VM, mas deixando 
em execução os recursos anteriormente anexados. Certifique-se de que os 
discos virtuais do Azure não anexados (volumes), os IPs públicos estáticos não 
associados e os Blobs de bloco do Azure órfãos (armazenamento de objeto) sejam 
encerrados ou re-associados. 

Para identificar recursos não utilizados, o Azure e fornecedores terceirizados 
oferecem soluções de monitoramento que examinam a telemetria de uso, como 
tráfego de rede, carga de CPU, memória e pontos de dados semelhantes para 
identificar recursos que não estão mais ativos. Ainda melhores são as ferramentas 
que implantam análises avançadas e automação para monitorar recursos 
continuamente e desligar automaticamente aqueles que não estão mais em uso. 

Otimizando o uso dos modelos de preços do Azure 

Utilizar os modelos de preços com desconto do Azure para instâncias de computação 
pode fornecer economias potenciais de custo mais significativas. No entanto, a 
familiaridade com todas as várias opções é essencial para uma otimização de custos 
bem-sucedida. As seções a seguir fornecem detalhes abrangentes sobre os três 
principais modelos de preços do Azure: 

1. Pague conforme o uso  

Esta opção permite que você gire as VMs para cima e para baixo à vontade, 
pagando apenas pelo que você realmente usa, por segundo, sem qualquer 
compromisso. No entanto, para uso de longo prazo, esse modelo de preço sem 
desconto pode ser proibitivamente caro.  

2. Máquinas virtuais reservadas (RIs) 

Este modelo de preços oferece descontos de até 72% em comparação com 
os preços pré-pagos em troca de um compromisso de 1 ou 3 anos. Embora o 
desconto seja atraente, um compromisso financeiro dessa duração pode não 
ser ideal para ambientes dinâmicos. Para aqueles com projetos de longo prazo e 
requisitos de recursos, consulte a seção “Must-know Azure RI concepts” abaixo 
para obter informações sobre planejamento e gerenciamento do Azure RI. 

2
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3. Azure Spot VMs  

Todos os provedores de nuvem pública precisam ter algum excesso de 
capacidade de computação, comumente referido como instâncias spot, para 
atender a quaisquer picos de demanda. Para compensar a perda financeira de 
recursos ociosos, o Azure oferece acesso a essa capacidade de computação em 
excesso a preços bastante reduzidos - às vezes até 90% menos do que as taxas 
de pagamento conforme o uso. No entanto, o preço das instâncias spot flutua 
com base na oferta e demanda, resultando em que as cargas de trabalho podem 
ser despejadas a qualquer momento e, no caso de VMs Spot do Azure, com 
apenas uma notificação de 30 segundos. Embora interrupções dessa natureza 
representem um desafio para cargas de trabalho que exigem alta disponibilidade, 
empresas como a Spot by NetApp permitem que os clientes aproveitem os 
descontos dramáticos ao mesmo tempo em que garantem disponibilidade com 
suporte de SLA para cargas de trabalho de produção e de missão crítica. O Spot 
by NetApp é capaz de prever os despejos do Azure, drenar a carga de trabalho e 
movê-la para outro local ou VM paga conforme o uso, evitando assim qualquer 
interrupção ou impacto no desempenho. Spot by NetApp permitem que os 
clientes aproveitem os descontos dramáticos ao mesmo tempo em que garantem 
disponibilidade com suporte de SLA para cargas de trabalho de produção e de 
missão crítica. O Spot by NetApp é capaz de prever os despejos do Azure, drenar 
a carga de trabalho e movê-la para outro local ou VM paga conforme o uso, 
evitando assim qualquer interrupção ou impacto no desempenho.

https://spot.io/solutions/msft-azure/?utm_source=na&utm_medium=Guide&utm_campaign=Azure_cost_optimization_guide
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Conta e assinatura do Azure 

Para quem está familiarizado com o 
Amazon Web Services, uma conta do 
Azure é semelhante à conta do pagador 
mestre da AWS e as assinaturas do Azure 
são semelhantes às subcontas da AWS. A 
conta do Azure é usada para fins gerais de 
cobrança, mas cada assinatura gera seu 
próprio conjunto de dados de cobrança 
que são úteis para fins de alocação de 
custos. Cada assinatura também pode 
ser usada para controle de acesso e 
isolamento de ambientess.

Capacidade priorizada 

Para instâncias reservadas que têm um 
escopo “único”, você pode selecionar 
“Prioridade de capacidade” que, como 
o nome indica, prioriza a capacidade 
do data center para suas implantações. 
Esta opção é semelhante às instâncias 
reservadas da AWS por zona.

Serviços cobertos 

O Azure fornece uma lista muito detalhada 
de onde as reservas podem ser aplicadas. 
Além das VMs do Azure, alguns dos 
serviços cobertos incluem capacidade de 
armazenamento de Blob, o componente 
de computação do Banco de Dados do 
Azure para MariaDB, MySQL e PostgreSQL, 
bem como alguns outros serviços do Azure. 

Flexibilidade 

Ao comprar uma RI do Azure, você pode 
escolher “flexibilidade de tamanho de 
instância” garantindo que a RI será aplicado 
a VM de qualquer tamanho no mesmo grupo 
de flexibilidade de tamanho de instância. 
Por exemplo, se você comprou um RI para 
Standard_DS4_v2 com pegada de 8, mas 
na verdade executou duas VMs de tamanho 
Standard_DS2_v2 com pegada de 2 cada e 
uma VM de tamanho Standard_DS3_v2 com 
pegada de 4, sua compra inicial de RI iria 
cobrir totalmente o que você realmente usou.

Troca ou cancelamento de reservas 

No caso de você não precisar mais da 
instância reservada que comprou, você 
pode trocá-la por uma família de instância 
diferente, região, etc. Atualmente, você 
também pode cancelar até $ 50.000 em 
reservas sem multa.

Escopo 

As instâncias reservadas podem ser “únicas” 
e aplicadas a VMs (ou outros serviços) em 
uma assinatura específica ou podem ser 
“compartilhadas” e aplicadas a reservas em 
qualquer outra assinatura da qual você seja 
o proprietário e que compartilhe o mesmo 
contexto de cobrança como a reserva.

Conceitos obrigatórios da 
Azure RI



Guia    I    11Otimização de Custos em Azure

VMs da série B para cargas de trabalho em burst 

Muitas cargas de trabalho em nuvem, como servidores da web, pequenos bancos de 
dados e ambientes de desenvolvimento e teste, costumam apresentar desempenho 
de CPU intermitente. Essas cargas de trabalho serão executadas por um longo tempo 
usando uma pequena fração da CPU disponível e, então, quando o tráfego ou o 
processamento aumentar, começarão rapidamente a usar toda a potência da CPU na 
VM. Embora na maioria das vezes essas VMs sejam muito subutilizadas (e, portanto, 
não sejam econômicas), elas não podem ser facilmente reduzidas, pois há momentos 
em que a capacidade total da CPU é necessária.  

Para resolver isso, o Azure oferece suas VMs burstable da série B. Quando não estão 
sendo usados em uma linha de base definida de uso, essas VMs acumulam crédito, 
de forma que, quando a capacidade total é necessária, o custo é descontado em 
qualquer lugar entre 15-55% em comparação com VMs equivalentes. No entanto, 
se a VM se tornar muito intensiva em CPU, ela será reduzida para o desempenho 
de linha de base definido até que créditos suficientes estejam disponíveis. Portanto, 
alguma análise é necessária para determinar se suas cargas de trabalho são de uso 
suficientemente baixo para se beneficiar da Série B do Azure. 

Seleção de região na Azure 

Enquanto algumas cargas de trabalho de VM precisam ser executadas em uma região 
muito específica para atender adequadamente aos clientes, outras cargas de trabalho 
têm mais flexibilidade em termos de localização. Para este último grupo, certas 
regiões, mesmo dentro da mesma área geográfica, podem oferecer economias de 
custo significativas. 

3
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Dica de preço da 
região do Azure

Reduza significativamente os custos 
executando cargas de trabalho em uma 
região diferente do Azure na mesma área 
geográfica!

US 
West

Instância Região Azure Pay-as-you-go

DS2 v2
West US $0.14/hour 

West US 2 $0.114/hour 

Economia 
de custo 
regional

19%

US 
East

Instância Região Azure Pay-as-you-go

DS2 v2
East US $0.146/hour  

East US 2 $0.114/hour 

Economia 
de custo 
regional

22%

Asia
Pacific

Instância Região Azure Pay-as-you-go

DS2 v2
East Asia $0.214/hour 

Southeast Asia $0.158/hour 

Economia 
de custo 
regional

26%

Observação: Para obter exemplos adicionais de diferenças de preços regionais, consulte Preços de máquina virtual Linux do Azure

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/virtual-machines/linux/
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Otimização de Storage 

O Azure oferece vários tipos de serviços de armazenamento, incluindo:  

 • Blob do Azure para armazenamento de dados não estruturados  

 • Arquivos do Azure para compartilhamento gerenciado de arquivos 

 • Filas do Azure para mensagens confiáveis entre os componentes do aplicativo 

 • Tabelas do Azure para armazenamento sem esquema de dados estruturados com 
NoSQL 

 • Discos do Azure (volumes de armazenamento em nível de bloco) para VMs do 
Azure 

Aqui estão algumas práticas recomendadas de redução de custos para cada tipo 
de armazenamento: 

1. Blob do Azure e Arquivos do Azure 

Para ambos os tipos de armazenamento, a classificação por níveis pode ser 
empregada para reduzir significativamente os custos de dados que não precisam 
de acesso regular.  

Aqui está um exemplo de custo, acessibilidade e desempenho por camadas para 
o Azure Blob: 

Azure Blob

Camada de 
armazenamento

Preço Desempenho de 
recuperação

Período 
mínimo de 
armazenamento

Quente $ 0,0184  
por GB

Milissegundos com  
99,9% de disponibilidade

N/D

Frio $ 0,01  
por GB

Milissegundos com  
99% de disponibilidade

30 dias

Arquivo $ 0,00099 
por GB

Até 15 horas 180 dias

Observação: Opreço listado é apenas para os primeiros 50 terabytes de dados por mês. As taxas 
podem variar por região

5

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/storage/blobs/
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Embora os custos de armazenamento para a camada de Archive sejam 
significativamente mais baixos, a leitura de dados pode ser uma atividade cara, US 
$5 para cada 10.000 operações de leitura. 

Em situações em que seus padrões de acesso a dados não são claros, a prática 
recomendada é começar com a camada de armazenamento quente, monitorar 
por um tempo e, em seguida, mover os dados para resfriar o armazenamento ou 
para arquivar a camada de armazenamento com base na frequência de acesso. 

A capacidade reservada de armazenamento do Azure pode reduzir ainda mais 
os custos para todas as três camadas. Por exemplo, 100 terabytes da camada de 
armazenamento Cool custam US $1.000 por mês. Se você sabe que vai precisar, 
comprometer-se com uma reserva de um ano reduz o custo em 16% para $840 
por mês. 

Semelhante ao Azure Blob, o uso da camada Cool para Arquivos do Azure pode 
reduzir o custo em até 40% em comparação com a camada Hot. Também aqui, 
monitorar a frequência com que os dados estão sendo acessados pode orientar 
sua decisão sobre qual camada usar.  

2. Filas e tabelas do Azure 

Tanto as Filas do Azure quanto às Tabelas do Azure oferecem diferentes níveis 
de redundância de armazenamento. As opções variam de armazenamento 
localmente redundante (LRS), onde seus dados são replicados três vezes em 
um único local físico em uma única região, com durabilidade de pelo menos 
99,999999999% (11 noves), até armazenamento redundante de zona geográfica 
(GZRS) onde seus dados são copiados em três zonas de disponibilidade na região 
primária e também são replicados para uma região geográfica secundária com 
durabilidade de pelo menos 99,999999999999999% (16 noves) de objetos em um 
determinado ano.  

O uso de níveis de redundância reduzidos para dados não críticos pode reduzir 
imediatamente os custos de armazenamento. Por exemplo, o armazenamento 
de dados não estruturados e semiestruturados em Tabelas do Azure com 
redundância básica pode ser 65% mais barato do que o nível mais alto de 
redundância. 
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3. Discos Azure 

Além de buscar e encerrar discos órfãos que não estão mais anexados a uma 
VM, monitorar a utilização de seus discos pode ajudar a determinar se você pode 
usar tamanhos de disco menores com IOPS e taxa de transferência mais baixos. 
Além disso, considere cuidadosamente se suas cargas de trabalho exigem HDD, 
SSD e as várias opções de disco premium que o Azure oferece. Tudo isso terá um 
impacto significativo no custo. 

4. Mudança de instâncias do SQL Server para o serviço Azure SQL  

Mudar de VMs de banco de dados para bancos de dados elásticos executando 
o SQL Server ou outros servidores de banco de dados no Azure pode ficar caro 
rapidamente. As próprias VMs são caras e você frequentemente descobrirá que 
as instâncias de banco de dados são subutilizadas e não é fácil distribuir cargas 
entre as instâncias. Em muitos casos, a transição para um modelo PaaS,como por 
exemplo mover de instâncias SQL Server para o serviço SQL do Azure, resultará 
em uma redução drástica de custo, porque você está pagando apenas pelos 
recursos de banco de dados reais usados. 

Otimização de rede 

As plataformas de computação em nuvem variam significativamente em seus preços 
para transferência de dados; no entanto, os custos associados à transferência de 
dados na nuvem podem se tornar rapidamente significativos. Sem a necessidade de 
rearquitetar os aplicativos, essas etapas podem ajudar a reduzir esses custos. 

Reduza o tráfego entre zonas e regiões 

O tráfego de rede entre datacenters pode ser um contribuinte negligenciado, mas 
significativo, para os custos da nuvem, não apenas para o tráfego entre as zonas de 
disponibilidade, mas ainda mais para o tráfego entre as regiões. Embora a necessidade 
de garantir redundância e resiliência seja um motivo que cria tráfego entre 
datacenters, a facilidade de provisionar serviços em várias zonas de disponibilidade 
também pode facilitar a criação inadvertida de quantidades significativas de tráfego 
desnecessário entre regiões ou entre zonas de disponibilidade. Os custos de 
transferência de dados resultantes podem aumentar rapidamente, especialmente 
para cargas de trabalho “tagarelas”, bem como para aplicativos que consistem em um 
grande número de serviços distribuídos.  
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A partir de 1º de julho de 2021, o Azure cobrará pela transferência, entrada e saída 
de dados de um recurso VNet implantado em uma zona de disponibilidade para outro 
recurso em uma zona de disponibilidade diferente na mesma VNET.  

No entanto, a transferência de dados entre recursos VNet localizados na mesma zona 
de disponibilidade, bem como entre um recurso VNet e um endereço IP público na 
mesma região do Azure, não será cobrada. Da mesma forma, a transferência de dados 
entre recursos VNet localizados em VNets com peering em zonas de disponibilidade 
não será cobrada. No entanto, essa transferência de dados será cobrada de acordo 
com as taxas de peering VNet. 

Dessa forma, o rebalanceamento de serviços entre zonas para minimizar as 
transferências de dados entre regiões e zonas fornece uma maneira de reduzir esses 
custos. Se feito cuidadosamente, o rebalanceamento pode reduzir significativamente 
a comunicação entre os datacenters sem comprometer a resiliência e pode até ajudar 
a melhorar o desempenho. Ferramentas de rastreamento e registro de rede também 
podem ajudar, trazendo à tona configurações incorretas que estão criando tráfego 
desnecessário entre data centers que podem ser reduzidos rapidamente. 

Otimize as configurações de rede 

Não só a quantidade de transferência de dados de rede afeta os custos, mas também 
a maneira como as redes são configuradas. Dependendo de como o tráfego de rede 
é roteado, os custos de transferência de dados podem variar amplamente e crescer 
rapidamente com o uso. A modificação da configuração da rede pode ter um impacto 
significativo nos custos de transferência de dados sem afetar o rendimento disponível. 
Por exemplo, escolher endereços IP privados em vez de endereços IP públicos ou 
elásticos, quando possível, pode ter um grande impacto nos custos de transferência 
de dados. 

Implantar soluções de distribuição e armazenamento em cache 

Muitos aplicativos e componentes de aplicativos fazem solicitações para os mesmos 
dados de outros serviços em nuvem ou de repositórios remotos. Particularmente 
para objetos de mídia e para transferências de grandes conjuntos de dados para 
processamento e análise de dados, as transferências de dados repetidas criadas 
por essas solicitações podem aumentar os custos. A implantação de redes de 
distribuição de conteúdo e serviços de cache pode ajudar a reduzir esses custos, 
reduzindo as transferências repetidas de serviços e locais remotos. Essas soluções 
têm seus próprios custos, o que torna importante avaliar a economia potencial com a 
implantação. 
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Preços especiais e ferramentas de gerenciamento de custos 

A Azure oferece modelos de preços adicionais para empresas e startups que podem 
ajudar a reduzir custos.  

 • Os Azure Credits fornecem aos novos usuários $ 200 de crédito gratuito e vários 
serviços gratuitos por até 12 meses.   

 • O Enterprise Agreement destina-se a organizações maiores (500 usuários ou mais) 
e oferece descontos de preços e outros benefícios.  

 • O preço do Azure Dev/Test fornece aos assinantes do Visual Studio, bem como 
aos clientes do Enterprise Agreement, créditos mensais e taxas mais baixas para 
vários serviços e VMs do Azure. 

 • O Hybrid Benefit oferece aos usuários com licenças onpremises existentes de 
Windows Server e SQL Server, até 85% de economia em relação à taxa padrão 
pay-as-you-go ao trazer essas licenças para o Azure. 

7

https://azure.microsoft.com/en-us/free/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cost-management-billing/manage/ea-pricing-overview
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/dev-test/
https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/hybrid-benefit/


Contato   >  contato@realcloud.systems  |  www.realcloud.systems

Otimização 
contínua na Azure

5-24jan21

Reduzindo os custos na Azure  
com a Spot da NetApp  
Tomar medidas para reduzir e controlar os custos de infraestrutura em nuvem requer 
esforço e diligência contínuos que podem facilmente consumir uma quantidade 
significativa de tempo para as equipes CloudOps já sobrecarregadas.  

Para ajudar a enfrentar esse desafio, a Spot criou um conjunto de produtos baseados 
em machine learning e análises exclusivas, indo além da visibilidade e orientação 
da nuvem e realmente automatizando as cargas de trabalho na Azure em uma 
combinação ideal de VMs spot, instâncias reservadas e, se necessário, pay-as-go. Tudo 
isso é fornecido sem comprometer a disponibilidade, desempenho e flexibilidade, 
garantindo uma infraestrutura otimizada para contêineres, Kubernetes, aplicativos de 
escalonamento automático e muito mais. 

Saiba mais sobre os produtos e soluções Spot by NetApp para 
Azure em https://www.realcloud.systems/spot
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