
Com uma estratégia de computação em nuvem, você pode 
ajudar sua organização a abraçar a inovação enquanto 
economiza significativamente e estende a segurança. 
Obtenha ferramentas avançadas para modernizar os 
aplicativos de negócios, ajudar a fortalecer a postura de 
segurança para conformidade regulatória e impulsionar 
benefícios de custo e agilidade com um amplo portfólio 
de tecnologias.

Quando se trata do Windows Server e do SQL Server, 
o Microsoft Azure é a nuvem mais econômica. Mas 
seu valor vai além dos preços. O Azure fornece recursos 
de nuvem que ajudam você a inovar de forma rápida 
e eficiente usando suas habilidades atuais, junto com 
ferramentas de TI e desenvolvimento conhecidas.

Economize com 
o Microsoft Azure
O AWS é cinco vezes mais caro do que o Azure 
para Windows Server e o SQL Server. 

Visão geral O Azure proporciona uma economia de custos

Somente o Azure oferece o Benefício Híbrido do 
Azure para o Windows Server e o SQL Server. Os 
clientes elegíveis pagam uma taxa reduzida para 
Máquinas Virtuais do Azure e o Banco de Dados 
SQL do Azure, sem precisar recomprar licenças 
na nuvem.

Veja como o benefício funciona

Economize com suas licenças existentes

Mova os workloads do Windows Server ou 
do SQL Server 2008/2008 R2 para máquinas 
virtuais do Azure e obtenha mais três anos 
de atualizações de segurança gratuitas.

Explore atualizações de segurança estendida

Estenda atualizações de segurança gratuitamente

Reserve os recursos necessários com 
antecedência para economizar sobre os 
preços pré-pagos. Melhore o orçamento 
e a precisão da previsão ao mesmo tempo.

Saiba mais sobre reservas

Reserve com antecedência e pague menos

AWS
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
http://download.microsoft.com/download/A/3/F/A3F0908A-0FD8-494C-82BC-E75F313F3FAD/Extended_Security_Updates_for_Windows_Server_2008_and_SQL_Server_2008_End_of_Service.pdf
https://azure.microsoft.com/reservations/


Comparar o Windows Server em execução em uma máquina virtual (IaaS) 

Economias do Benefício Híbrido do Azure
Economias de atualizações 

de segurança estendida

AWS

Azure

Outros provedores de serviços de nuvem podem reivindicar economias semelhantes. Mas sem o Benefício Híbrido do Azure, 
você precisará recomprar sua licença do Windows Server nessas nuvens.

Além disso, apenas o Azure oferece atualizações de segurança estendidas gratuitas para o Windows Server 2008 e 2008 R2.¹

O que está sendo comparado?
Azure AWS

Uma VM do Windows Server D2 v3 Uma VM do Windows Server

Região 2 do oeste dos EUA Região oeste dos EUA (Oregon)

744 horas/mês 744 horas/mês

Usa o Benefício Híbrido do Azure para pagar 
a taxa de computação reduzida (SUSE Linux 
Enterprise Basic) para instâncias reservadas 
de 3 anos; Software Assurance necessário

Usa a taxa de instâncias reservadas do 
Windows Server em um prazo padrão 
de 3 anos com pagamento antecipado

Atualizações de segurança estendidas 
gratuitamente em máquinas virtuais do 
Azure para Windows Server 2008/2008 R2

O custo das atualizações de segurança estendidas 
é baseado no preço Open NL do ERP no Windows 
Server Standard em USD
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¹Os preços são válidos a partir de 24 de outubro de 2018 e sujeitos a alterações. Preços regionais reais e programas de descontos podem ser aplicáveis. A economia real pode 
variar de acordo com a região, o tamanho da instância e o nível de performance. As economias excluem os custos do Software Assurance, que podem variar com base no 
contrato de licenciamento por volume. Fale com seu representante de vendas para obter mais informações.



Comparar o Azure SQL Database (PaaS) vs. Amazon RDS 

Economias do Benefício Híbrido do Azure

AWS

Azure

Somente o Azure oferece economias em toda a plataforma como serviço (PaaS): um serviço inteligente e totalmente 
gerenciado para benefícios operacionais e de custo.

Economize até 88% vs. AWS RDS (Serviço de Banco de Dados Relacional)²
Use o Software Assurance (SA) ou uma assinatura do Server para Provedor de Soluções na Nuvem para 
o Benefício Híbrido do Azure (AHB) e pague uma taxa reduzida no Banco de Dados SQL do Azure (PaaS).

Economize até 46% vs. AWS RDS²
Mesmo para clientes sem o SA, os preços (pré-pagos) incluídos na licença do Banco de Dados SQL permitem 
que eles paguem pelo que usam e aproveitem economias de até 46% em comparação com o AWS RDS.

Os preços do Benefício Híbrido do Azure só estão disponíveis no Azure e não fazem parte dos direitos 
de mobilidade de licenças do SQL Server para outras nuvens.

• Usar núcleos na infraestrutura local para vCores no Azure

• Até 4 vCores por núcleo da edição Enterprise

• Direitos de dupla utilização até 180 dias 

• Experiência de um clique que habilita o AHB no faturamento

O que está sendo comparado?
BD SQL do Azure AWS RDS

8 vCore Azure SQL Database Managed Instance 
Business Critical

RDS para SQL EE para db.r4.2xlarge

Região 2 do oeste dos EUA Região oeste dos EUA (Oregon) em uma implantação multi-AZ

744 horas/mês 744 horas/mês

Usa o Benefício Híbrido do Azure para pagar a taxa de 
computação reduzida (taxa do SUSE Linux Enterprise 
Basic) para instâncias reservadas de 3 anos; Software 
Assurance necessário

Usa a taxa de instâncias reservadas do Windows Server 
em um prazo padrão de 3 anos com pagamento todo 
antecipado

Usa licenças existentes do SQL Server com o Benefício Híbrido 
do Azure para pagar uma taxa reduzida no Banco de Dados 
SQL do Azure com Capacidade Reservada de 3 anos; 
é necessário ter o Software Assurance

Usa instâncias reservadas de 3 anos, prazo padrão 
de 3 anos, todos os pagamentos antecipados

Não há mais upgrades de versão pois ele é executado 
na versão mais alta e tudo é gerenciado pela Microsoft

Ainda enfrentará o de fim do suporte e necessidades 
de atualização

2Cálculos do SQL DB baseados em 8 vCore Azure SQL Database Managed Instance na região oeste 2 dos EUA. Cálculos da AWS baseados em RDS para SQL SE e EE para 
db.r4.2xlarge na região oeste dos EUA (Oregon) para preços on-demand e reservados no prazo padrão de 3 anos, tudo com pagamento antecipado. Preços acessados 
em 14 de novembro de 2018. Todos os custos excluem o Software Assurance. Sujeitos a alterações.  
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/sql-database/managed/


Comparar Azure SQL Server em máquinas virtuais (IaaS) vs. AWS EC2

Economias de atualizações de 
segurança estendidaEconomias do Benefício Híbrido do Azure

AWS

Azure

Apenas o Azure oferece economias em toda a infraestrutura como serviço (IaaS) para o SQL Server. 

Com o Benefício Híbrido do Azure, não é necessário recomprar licenças de software; use as licenças 
existentes com o Software Assurance para economizar em Máquinas Virtuais do Azure (IaaS).

Com o Benefício Híbrido do Azure, você paga apenas a taxa de computação reduzida (SUSE Linux Enterprise Basic) 
para a VM do Windows Server. Em outras nuvens, você precisará recomprar o Windows Server. Apenas o Azure 
oferece atualizações de segurança estendidas gratuitas para o SQL Server e o Windows Server 2008/2008 R2.

Economize até 43% vs. AWS EC2³
Os preços de Máquinas Virtuais do Azure incluídos na licença do SQL Server permitem aos clientes pagar pelo que usam. 

• Todos os clientes de IaaS do Azure em execução no SQL Server 2008/R2 serão qualificados para atualizações 
de segurança estendida gratuitas por até três anos, tornando a economia cinco vezes melhor em comparação 
com outras nuvens.

O que está sendo comparado?
BD SQL do Azure AWS RDS

Uma VM do Windows Server D2 v3 Uma VM do Windows Server m5.large

Região 2 do oeste dos EUA Região oeste dos EUA (Oregon)

744 horas/mês 744 horas/mês

Usa o Benefício Híbrido do Azure para pagar a taxa de 
computação reduzida (taxa do SUSE Linux Enterprise Basic) 
para instâncias reservadas com 3 anos; Software Assurance 
necessário

Com o Software Assurance no SQL Server, você pode 
usar a mobilidade de licenças para o SQL Server, ainda 
com preço pré-pago para o Windows Server

Atualizações de segurança estendidas gratuitas para 
o SQL Server e VMs do Windows Server 2008/2008 R2

O custo das atualizações de segurança estendidas 
baseia-se no padrão do Windows Server e no padrão 
do SQL Server de preço Open NL do ERP em USD

3Economias com base em 8-Core D13 v2 Azure VM na região leste dos EUA 2 na taxa CentOS/Ubuntu Linux (combinando o Benefício Híbrido do Azure para o SQL Server com 
o Benefício Híbrido do Azure para o Windows Server); a AWS VM comparável é r3.2xlarge no leste dos EUA (norte da Virgínia) na taxa do Windows (com mobilidade de licença 
do SQL Server). A análise de economias exclui os custos do Software Assurance para o SQL Server e o Windows Server, que variam com base no EA ou em qualquer contrato 
de licenciamento por volume aplicável. A economia real pode variar de acordo com a região, o tamanho da instância e o tipo de computação. Preços publicamente disponíveis 
desde 5 de junho de 2018, sujeitos a alterações.  
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https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/
https://azure.microsoft.com/pricing/details/virtual-machines/linux/
https://azure.microsoft.com/pricing/hybrid-benefit/


• Conecte o Active Directory na infraestrutura 
local ao Azure Active Directory para ter serviços 
de identidade perfeitos na infraestrutura local, 
no Azure e no Office 365.

• Use o Windows Admin Center para 
gerenciar servidores em qualquer lugar, 
protegendo servidores na infraestrutura 
local com o Azure Backup e o Azure Site 
Recovery, com menos de cinco cliques.

• Replique servidores de arquivos do Windows 
na infraestrutura local com a Sincronização de 
Arquivos do Azure.

• Use o Azure Stack para executar IaaS — VMs 
do Windows Server e do Linux — e serviços 
do Azure em seu próprio datacenter.

O Azure é a única nuvem híbrida consistente.

O AWS é cinco vezes mais caro do que 
o Azure para Windows Server e o SQL Server.

• Benefício Híbrido do Azure para ofertas de IaaS 
e PaaS

• Atualizações de Segurança Estendida Gratuita para 
o Windows Server e o SQL Server 2008/2008 R2

• Gerenciamento de custos do Azure, gratuito 
para todos os clientes do Azure, para monitorar 
e otimizar o que você gasta no Azure

O Azure reforça a segurança e a conformidade.

• Investimento anual de 1 bilhão de dólares 
para gerar segurança em uma plataforma 
de nuvem confiável, além de uma equipe 
de 3.500 especialistas em cibersegurança

• Mais certificações de segurança do que qualquer 
outra nuvem

• Ofertas exclusivas, como a Central de Segurança 
do Azure, recursos de segurança de defesa 
em profundidade do Banco de Dados SQL 
do Azure e Governança do Azure

Saiba mais
Benefício Híbrido do Azure

Central de Segurança do Azure

Migrar o Windows Server para o Azure

Migrar o SQL Server para o Azure
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Por que executar o Windows Server 
e o SQL Server em qualquer lugar, 
exceto o Azure?

Jeff Brady
Gerente de programas sênior
Allscripts

"O Benefício Híbrido do Azure é muito importante para 
controlarmos nosso custo para aplicativos de 24/7/365 
de longa duração. Ao utilizar o Benefício Híbrido do 
Azure, poderemos reduzir nossos custos gerais em 
até 82%."
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