
  

Windows Azure 
Soluções para clientes - Estudo de caso 

 

 Provedor de serviços de software oferece 
solução econômica de gestão eletrônica 

 

 

  
 

 
 

  “Com a plataforma Windows Azure, nossos clientes 
não precisam fazer investimentos iniciais em 
infraestrutura ou serviços de hospedagem. Além disso, 
como eles podem pagar à medida que usam, a 
preparação do orçamento é muito mais fácil.” 

Madhuri Tambe, gerente de projeto sênior, Persistent Systems

Visão geral 
País ou região: Índia 
Setor: Tecnologia da informação 
 
Perfil do cliente 
A Persistent Systems fornece serviços de 
desenvolvimento de produtos de 
software para empresas e para o setor 
público. Com sede em Pune, na Índia, a 
empresa conta com 4.300 funcionários 
na Ásia, Europa e América do Norte. 
 
Situação da empresa 
A Persistent Systems precisava encontrar 
uma forma de entregar sua solução de 
gestão eletrônica aos governos locais 
sem exigir deles muito investimento em 
nova infraestrutura e equipe de TI.  
 
Solução 
A Persistent Systems usou a plataforma 
Windows Azure™ para desenvolver uma 
solução que hospedaria seus aplicativos 
de gestão eletrônica na Internet por 
meio de um datacenter da Microsoft®. 
 
Benefícios 
• Implantação de aplicativo simplificada 
• Escalabilidade econômica e flexível 
• Custos reduzidos 
• Desenvolvimento econômico e rápido 
• Aprimoramento de serviços 

governamentais 
 

  A Persistent Systems fornece serviços de desenvolvimento de 
software que ajudam empresas e clientes do setor público a 
aprimorar suas ofertas. Uma das principais ofertas da empresa é 
uma solução de gestão eletrônica que ajuda governos e 
agências a prestar serviços e interagir com os eleitores 
eletronicamente. No entanto, a capacidade da empresa de 
promover a solução era frequentemente limitada pelos recursos 
de infraestrutura de TI de governos em regiões em 
desenvolvimento. A Persistent Systems precisava encontrar uma 
forma de oferecer essa solução sem exigir dos governos locais 
investimentos em nova infraestrutura e equipe de TI. A empresa 
usou a plataforma Windows Azure™  para entregar seus aplicativos 
de gestão eletrônica na Internet por meio de um datacenter da 
Microsoft®. Agora a Persistent Systems pode oferecer sua 
solução de gestão eletrônica em um ambiente altamente 
disponível, reduzindo, ao mesmo tempo, os custos de capital e 
de manutenção para si e para os clientes. 

 

  

 

 



 

 

Situação 
Com sede em Pune, na Índia, e operações 
na Ásia, Europa e América do Norte, a 
Persistent Systems fornece serviços de 
desenvolvimento de produtos de software 
para muitos clientes nos setores de 
telecomunicações, ciências biológicas, 
infraestrutura de dados e governo. Com 
mais de 4.300 funcionários, a Persistent 
Systems oferece serviços que ajudam 
clientes a aprimorar suas ofertas, enquanto 
reduzem os custos totais. 
 
Uma das principais ofertas da Persistent 
Systems é uma solução de gestão eletrônica 
que oferece a governos regionais e locais a 
capacidade de prestar serviços e interagir 
com cidadãos e empresas eletronicamente 
por meio de um conjunto de quatro 
aplicativos Web que a empresa chama de 
suite de gestão eletrônica. A suite forma 
uma solução coesa para o serviço público e 
abrange a solução de reclamações, estradas 
e infraestrutura, censo e sistemas de 
gerenciamento de eleições.  
 
O Grievance Redressal System permite aos 
cidadãos registrarem e acompanharem 
relatórios de incidentes em qualquer 
departamento governamental. Com o 
aplicativo Roads and Infrastructure, os 
cidadãos podem relatar problemas ligados a 
estradas e infraestrutura, identificação de 
locais específicos com uma ferramenta de 
mapeamento online. Hospitais, médicos e 
outras equipes autorizadas e registradas 
podem usar o aplicativo Census Department 
para registrar nascimentos e óbitos. O 
aplicativo Election Office interage com o 
Census Department para manter listas de 
eleitores atualizadas e ajudar as autoridades 
a gerenciar e programar eleições.  
 
A Persistent Systems desenvolveu a suite 
de gestão eletrônica usando o Microsoft® 
ASP.NET e o software de gerenciamento de 
banco de dados Microsoft SQL Server®, 
oferecendo os componentes separados 
como aplicativos de software baseados no 
cliente, hospedados em seu próprio 
datacenter. No entanto, a empresa descobriu 

que sua capacidade de promover a solução 
de gestão eletrônica era limitada com 
frequência pelos recursos de tecnologia 
dos governos locais.  
 
Na Índia, muitos governos locais e regionais 
não têm a infraestrutura de TI necessária 
para implantar completamente os aplicativos 
de gestão eletrônica da Persistent Systems 
como soluções de software no local. Mesmo 
onde os governos ou agências têm os 
fundos disponíveis para desenvolver um 
ambiente de servidor de alto desempenho, 
pode faltar a eles o conhecimento em 
tecnologia para gerenciar adequadamente 
a rede, a redundância e outros problemas 
de infraestrutura que podem gerar custos 
adicionais. Além disso, eles talvez não 
desejem obter a capacidade ou a experiência 
tecnológicas, precisando, em vez disso, se 
concentrar na prestação de serviços 
governamentais.  
 
A Persistent Systems sabia que sua solução 
aprimoraria a capacidade desses governos 
de fornecer serviços. A empresa precisava 
encontrar uma forma de fornecer sua 
solução de gestão eletrônica aos governos 
locais sem exigir deles muito investimento 
em nova infraestrutura e equipe de TI. Ela 
desejava oferecer aos clientes uma forma 
de dimensionar a solução, adicionando ou 
removendo aplicativos de componentes, 
capacidade de computação ou 
armazenamento de dados como necessário – 
com rapidez, facilidade e economia.  
 
A empresa desejava fornecer aos clientes 
em potencial que ainda não tivessem uma 
infraestrutura de alto desempenho uma 
forma de testar a solução e desejava 
oferecer a eles uma forma de pagar apenas 
pelo que eles usavam, à medida que 
usavam. Ao mesmo tempo, a Persistent 
Systems já havia realizado um investimento 
significativo no desenvolvimento de sua 
suite de gestão eletrônica; a empresa 
precisava de um novo modelo de entrega 
que ela pudesse desenvolver com 
eficiência, sem ter de realizar uma 
reengenharia significativa na solução. 

“Da perspectiva do 
cliente, eles têm muito 
mais flexibilidade. À 
medida que avançam, 
eles podem adquirir 
facilmente outros 
aplicativos ou 
interromper o uso de 
aplicativos de que não 
precisam mais.” 

Madhuri Tambe, gerente de projeto
sênior, Persistent Systems



 

 

Solução 
A Persistent Systems decidiu desenvolver 
uma solução que hospedaria sua suite de 
gestão eletrônica na Internet por meio de 
um datacenter – um sistema de entrega de 
aplicativos às vezes conhecido como 
computação em “nuvem”.  A empresa 
escolheu a plataforma Windows Azure™, 
uma plataforma de serviços em nuvem 
dimensionada para a Internet que é 
hospedada nos data centers da Microsoft, 
para que sua alta disponibilidade e 
escalabilidade confiáveis correspondam às 
necessidades de uso.  
 
A Persistent Systems está usando o sistema 
operacional de serviços em nuvem 
Windows Azure, o ambiente de 
desenvolvimento, hospedagem de serviços 
e gerenciamento de serviços para a 
plataforma Windows Azure, a fim de 
fornecer recursos de armazenamento e 
computação sob demanda para seus 
aplicativos Web. Ela usará o banco de 
dados Microsoft SQL Azure™ como um 
serviço para armazenar e gerenciar dados 
de aplicativos, e os usuários de aplicativos 
poderão armazenar arquivos e imagens 
usando o recurso Blob Storage na 
plataforma Windows Azure. Com o Live 
Services, eles podem pesquisar 
informações usando o Bing™ e identificar 
locais com o Bing Maps for Enterprise.  
 
Além dos quatro componentes básicos da 
suite de gestão eletrônica, a Persistent 
Systems implantará o próprio Tenant 
Provisioning System (TPS) no ambiente 
Windows Azure. Com o TPS, a Persistent 
Systems fornecerá componentes específicos 
para clientes individuais (ou aplicativos 
inquilinos). A Persistent Systems implantará 
cada aplicativo inquilino em contas de 
projeto individuais do Windows Azure, 
isolando automaticamente cada aplicativo 
inquilino de outros, aprimorando a segurança 
e a escalabilidade de cada inquilino. 
 
Com a solução de gestão eletrônica 
implantada na plataforma Windows Azure, 
os governos locais podem pagar apenas 

pelos aplicativos necessários na forma de 
uma assinatura mensal, em vez de investir 
inicialmente em uma infraestrutura no 
local. A Persistent Systems usará o TPS para 
gerenciar auditoria e cobrança de assinantes 
individuais, e os clientes poderão fornecer 
comentários aos administradores do 
sistema se quiserem modificar a assinatura. 
“Da perspectiva do cliente, eles têm muito 
mais flexibilidade”, diz Madhuri Tambe, 
gerente de projetos sênior, Persistent 
Systems. “À medida que avançam, eles 
podem adquirir outros aplicativos ou 
interromper o uso de aplicativos de que 
não precisam mais.” 
 
A Persistent System usa o SQL Azure para 
armazenar o banco de dados de aplicativos 
de gestão eletrônica e um banco de dados 
de configuração. Os detalhes de login e 
anexos carregados pelos usuários são 
armazenados usando os recursos Blob 
Storage e Tabela de Dados do Windows 
Azure. O sistema usa o recurso Barramento 
de Serviço do Windows Azure para conectar 
aplicativos à suite de gestão eletrônica e 
compartilhar dados entre aplicativos. 
 
Como a Persistent Systems desenvolveu sua 
solução de gestão eletrônica original usando 
o ASP.NET e o SQL Server, os desenvolvedores 
da empresa foram capazes de migrar a suite 
para a plataforma Windows Azure com 
esforço mínimo. Por exemplo, os 
desenvolvedores usaram scripts SQL para 
migrar o esquema existente do SQL Server 
para o banco de dados SQL Azure. “Como 
nós havíamos trabalhado com o software SQL 
Server tradicional no local, éramos capazes de 
economizar tempo significativo migrando os 
aplicativos existentes para o SQL Azure”, diz 
Padmaja Uk, líder técnico, Persistent Systems. 
“Podíamos minimizar a curva de aprendizado 
e tornar a transição muito tranquila.”  
 
 
Benefícios 
Com a plataforma Windows Azure, a 
Persistent Systems pode oferecer seus 
aplicativos de gestão eletrônica, enquanto 
reduz despesas de capital suas e de seus 

“Como nós havíamos 
trabalhado com o 
software SQL Server no 
local, éramos capazes de 
economizar tempo 
significativo migrando os 
aplicativos existentes 
para o SQL Azure. 
Podíamos minimizar a 
curva de aprendizado e 
tornar a transição muito 
suave.”  

Padmaja Uk, líder técnico,
Persistent Systems



 

 

clientes. Os governos podem testar e 
implantar com rapidez aplicativos e 
dimensioná-los conforme necessário, 
pagando somente pelo que precisam e 
quando precisam. Devido à facilidade de 
desenvolvimento, a Persistent Systems 
comercializou seu novo modelo de entrega 
de soluções rapidamente e pode agora 
oferecer seus aplicativos de gestão 
eletrônica a mais clientes.  
 
Implantação de aplicativo simplificada 
Hospedando sua solução na Internet por 
meio dos datacenters da Microsoft, a 
Persistent Systems pode implantar sua 
suite de gestão eletrônica para clientes que 
não têm as próprias infraestruturas de 
servidor, e a empresa pode oferecer uma 
solução hospedada sem ter de configurar 
uma infraestrutura própria. Os clientes em 
potencial podem avaliar a solução sem ter 
de implantar o aplicativo no local, e a 
Persistent Systems pode fornecer 
aplicativos para novos clientes cerca de 
50% mais rápido usando o novo sistema.  
 
“Com o Windows Azure, podemos 
implantar os aplicativos para novos clientes 
com facilidade, reduzindo 
significativamente a sobrecarga”, declara 
Tambe. “As execuções de avaliação são 
muito fáceis. Um cliente pode 
simplesmente se inscrever como um 
usuário de avaliação por um mês e pronto.” 
 
Escalabilidade econômica e flexível 
Como os datacenters da Microsoft 
oferecem alta disponibilidade e 
escalabilidade, a Persistent Systems pode 
atualizar configurações com facilidade e 
rapidez, adicionando ou removendo 
componentes de sua solução de gestão 
eletrônica de acordo com a necessidade do 
cliente. Além disso, com o grande poder de 
computação oferecido pela plataforma 
Windows Azure, os clientes têm a 
capacidade de lidar com cargas variadas 
sem um investimento total de capital.  
 
Em vez de investir em capacidade de 
servidor para cargas de pico e depois 

subutilizar essa capacidade durante outros 
períodos, os clientes podem pagar apenas 
pela capacidade de que precisam e à 
medida que precisam. “Por exemplo, se 
uma eleição está se aproximando, nós 
podemos adicionar mais instâncias do 
aplicativo Election Office de um cliente, 
fornecendo a ele mais poder de computação, 
e ele só precisa pagar por esse acréscimo 
durante esse período”, diz Uk.  
 
Custos reduzidos 
Os governos que assinam a solução de 
gestão eletrônica da Persistent Systems 
poderão gerenciar os custos com mais 
eficiência, minimizando o investimento em 
capital, reduzindo os custos operacionais 
ao evitar sobrecarga de manutenção de 
infraestrutura e pagando somente pelo que 
usam e à medida que usam.  
 
Por um conjunto específico de recursos da 
suite de gestão eletrônica, um cliente poderá 
ter de gastar US$ 24 mil em custos de 
capital e até US$ 60 mil em despesas anuais 
de manutenção. Com o Windows Azure, ele 
pode evitar completamente despesas de 
capital e manutenção, pagando somente 
taxas de serviço que podem ser de menos 
de US$ 10 mil por ano. 
 
“Com o Windows Azure, nossos clientes 
não precisam fazer investimentos iniciais 
em infraestrutura ou serviços de 
hospedagem”, afirma Tambe. “Além disso, 
como eles podem pagar à medida que 
usam, a preparação do orçamento é muito 
mais fácil.” 
 
Como a Persistent Systems pode fornecer e 
gerenciar a solução na plataforma Windows 
Azure, ela aumentará a lucratividade e 
reduzirá os custos em até 70% à medida 
que oferecer sua suite de gestão eletrônica 
a mais clientes. “Fornecendo nossa solução 
de gestão eletrônica por meio da plataforma 
Windows Azure, conseguiremos fechar 
mais negócios com mais clientes”, diz 
Tambe. “Além disso, adicionar, gerenciar e 
cobrar clientes pela plataforma melhorará a 
eficiência e reduzirá os custos.” 

“A plataforma Windows 
Azure é uma abordagem 
muito viável para 
entregar soluções de 
gestão eletrônica para 
nossos clientes e 
esperamos um bom 
crescimento dos 
negócios.”  

Madhuri Tambe, gerente de projeto
sênior, Persistent Systems



 

 

Desenvolvimento econômico e rápido 
Como eles podiam aproveitar as 
habilidades existentes, os desenvolvedores 
da Persistent Systems passaram menos 
tempo aprendendo como trabalhar com a 
plataforma Windows Azure, o que resultou 
em redução do tempo de implantação da 
solução de gestão eletrônica com o 
Windows Azure. Além disso, como eles não 
precisaram configurar uma infraestrutura 
para dar suporte à implantação, eles 
puderam se concentrar na lógica comercial 
e no design dos aplicativos. “Sem o 
Windows Azure, nós talvez gastássemos 
25% mais tempo no desenvolvimento de 
processos”, afirma Tambe. 
 
Melhores serviços governamentais 
Assinando as soluções de gestão eletrônica 
da Persistent Systems, os governos locais 
da Índia e de outros locais podem fornecer 
serviços governamentais e interagir com os 
eleitores com mais eficiência. Eles podem 
fornecer acesso conveniente a serviços, 
capacitar os cidadãos com informações e 
aperfeiçoar a transparência e 
responsabilidade do governo, reduzindo 
custos, simplificando operações e 
aperfeiçoando a eficiência.  
 
“A plataforma Windows Azure é uma 
abordagem muito viável para entregar 
soluções de gestão eletrônica para nossos 
clientes, e esperamos um bom crescimento 
dos negócios”, conta Tambe.

Plataforma Windows Azure 
A plataforma Windows Azure fornece uma 
excelente base para expandir as ofertas de 
produtos e serviços online. Os principais 
componentes incluem: 
• Windows Azure. O Windows Azure é o 

ambiente de desenvolvimento, bem 
como de hospedagem e gerenciamento 
de serviços para a plataforma Windows 
Azure. O Windows Azure fornece aos 
desenvolvedores computação e 
armazenamento sob demanda para 
hospedar, dimensionar e gerenciar 
aplicativos Web na Internet por meio 
dos data centers da Microsoft. Além 
disso, o Windows Azure atende às 
necessidades de conectividade dos 
desenvolvedores por meio dos serviços 
a seguir. 
〉 O Barramento de Serviço 

conecta serviços e aplicativos por 
todos os limites da rede para 
ajudar os desenvolvedores a 
construírem aplicativos 
distribuídos. 

〉 O Serviço de Controle de Acesso 
fornece controle de acesso federado 
com base em reivindicações para 
serviços Web REST.  

• Microsoft SQL Azure. O Microsoft 
SQL Azure oferece o primeiro serviço 
de banco de dados relacional e 
autogerenciado baseado em nuvem 
criado a partir das tecnologias do 
Microsoft SQL Server 2008.   

 
Para saber mais sobre a plataforma 
Windows Azure, visite  
www.microsoft.com/brasil/windowsazure 

Para obter mais informações 
Para obter mais informações sobre 
produtos e serviços Microsoft, ligue para 
0800-7617454. No Canadá, ligue para o 
Microsoft Canada Information Centre, no 
telefone (877) 568-2495. Os clientes nos 
Estados Unidos e no Canadá com 
problemas auditivos podem usar os 
serviços de telefone de texto da 
Microsoft (TTY/TDD) no número  
(800) 892-5234. Fora dos 50 estados dos 
Estados Unidos e Canadá, entre em 
contato com a subsidiária local da 
Microsoft. Para acessar informações na 
Internet, acesse: 
www.microsoft.com/brasil 
 
Para obter mais informações sobre os 
produtos e serviços da Persistent 
Systems, ligue ou visite o site 
www.persistentsys.com 
 

Este estudo de caso serve apenas para fins informativos. 
A MICROSOFT NÃO OFERECE GARANTIAS, EXPRESSAS 
OU IMPLÍCITAS, NESTE RESUMO. 
 
Documento publicado em novembro de 2009  

Software e serviços 
• Plataforma Windows Azure 
− Windows Azure 
− Microsoft SQL Azure 
− Barramento de Serviço 
− Blob Storage 

− Live Services 
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