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Sumário Executivo

Com mais de 300 mil instalações, o Oracle Database é reconhecido como líder de 
mercado, mesmo entre clientes SAP. É maduro e estável e atende perfeitamente às suas 
necessidades de negócios. Não costuma apresentar problemas; logo, é provável que 
você abra poucos tickets de suporte junto à Oracle.

No entanto, há muitos problemas apontados por clientes  Oracle Database O primeiro é 
o custo total de propriedade (TCO), que inclui o alto custo de operação, manutenção e 
atualização do banco de dados. Além disso, desempenho, disponibilidade e segurança 
são preocupações constantes para os clientes Oracle Database.1 Por fim, as limitações das 
políticas de suporte da Oracle para o produto Oracle Database em ambiente virtualizado 
fizeram com que muitas empresas desistissem de virtualizar o banco de dados.

Este artigo técnico resume a Política Oracle de suporte ao ciclo de vida de seus produtos 
(incluindo a política de suporte a Banco de Dados Oracle virtualizado), analisa o roadmap 
estratégico para clientes que utilizam versões específicas do Banco de Dados Oracle com 
suporte anual da Oracle e conclui com recomendações para os licenciados do produto. 
Pontos principais:

	  A atualização das atuais versões do banco de dados, já bem completas em termos 
funcionais, oferece um limitado retorno de investimento (ROI).

	  Você pode obter uma economia significativa ao aproveitar o suporte independente 
para reduzir tarifas de manutenção e custos relacionados.

	  Sua versão atual do Oracle Database pode manter suas operações rodando por 
várias décadas.

	  O suporte independente pode ajudar a reduzir riscos e abrir opções para novas 
tecnologias.

O suporte independente da Rimini Street para o Oracle Database possibilita uma 
economia de 50% ao ano e de até 90% ao longo de uma década sobre o custo total do 
suporte do fornecedor, incluindo a eliminição das custosas atualizações exigidas pelo 
fabricante.

Os licenciados Oracle Database estão optando pelo suporte independente da Rimini 
Street para economizar, receber suporte premium ultrarresponsivo e reduzir riscos. 
Além disso, centenas de organizações de porte global já confirmaram que o suporte 
independente é uma excelente opção.

1 2019 IOUG Database in the Cloud Survey.
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Política Oracle de suporte ao Ciclo de Vida dos Produtos

A Oracle padronizou as políticas de suporte para diversas linhas de produtos adquiridas 
e desenvolvidas organicamente, criando a Oracle Lifetime Support Policy,2 que define 
políticas de suporte, preços e cronogramas para a maioria dos produtos Oracle. Embora a 
padronização tenha seus benefícios, a Oracle reluta em negociar quaisquer exceções ou 
desvios dessa política padrão.

A Política Oracle de suporte ao Ciclo de Vida dos Produtos tem três fases:

	  Premier Support: suporte padrão da Oracle, que normalmente se estende por 
cinco anos após a disponibilização do produto, a um custo de 22% da taxa de 
licenciamento, quase sempre com reajustes anuais a cada renovação.

	  Extended Support: reajuste de 10% sobre o valor do Premier Support no primeiro 
ano e de 20% no segundo e no terceiro ano. Correções de erros limitadas, 
menos compromisso com atualizações para interoperabilidade e certificações de 
plataformas de terceiros. Com duração de três anos, o Extended Support se inicia ao 
final do Premier Support, mas nem sempre é oferecido.

	  Sustaining Support: contempla apenas atualizações, correções e atualizações de 
patches críticos (CPUs) criados durante a fase do Premier Support. O Sustaining 
Support exclui novas atualizações, correções, alertas de segurança, correções de 
dados e CPUs e novas certificações de produtos. O custo anual é de 22% da taxa de 
licença original e dura indefinidamente.

Política Oracle de Suporte à Virtualização

A Oracle diz que fornece suporte para banco de dados virtualizado por fornecedores 
terceirizados, mas a realidade é diferente. A Oracle afirma que "se identificar que o 
problema subjacente não é causado por produtos Oracle ou está sendo executado em 
um ambiente computacional não suportado pela Oracle, ela encaminhará os clientes para 
a VMware para obter assistência adicional e fornecerá assistência à VMware na resolução 
do problema, quando aplicável.”3 Isso pode fazer com que ambos os fornecedores se 
eximam de culpa, deixando os clientes sem suporte — ou levando-os a desistir de migrar 
bancos de dados para uma máquina virtual.

2 Oracle Corporation, Oracle Lifetime Support Policy, Oracle Technology Products, junho de 2020.
3 https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-

note-249212-1.html

Bumtae Lee,
Gerente Geral, 
Cloud Infra Technology Group
Hyundai-Kia Motors 

“A Rimini Street demonstrou sua 
competitividade ao oferecer um 
suporte robusto e responsivo 
para bancos de dados, além da 
economia de custos. Graças à 
parceria iniciada com a Rimini 
Street, conseguiremos promover 
inovação e oferecer mais valor 
aos nossos clientes.”

https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html
https://blogs.vmware.com/apps/2019/10/oracle-on-vmware-support-policy-changes-oct-9-2019-metalink-note-249212-1.html
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Análise de Versões do Oracle Database

Versão Data de 
Disponibi-
lização

Fim do Premier 
Support

Fim do Extended Support Fim do Sustain-
ing Support

8.1.7 Setembro 
de 2000 Dezembro de 2004 Dezembro de 2006 Indefinido

9.2 Julho  
de 2002 Julho de 2007 Julho de 2010 Indefinido

10.1 Janeiro  
de 2004 Janeiro de 2009 Janeiro de 2012 Indefinido

10.2 Julho  
de 2005 Julho de 2010 Julho de 2013 Indefinido

11.1 Agosto de 
2007 Agosto de 2012 Agosto de 2015 Indefinido

11.2.0.3 
e anteriores

Setembro 
de 2009

As versões 11.2.0.3 e anteriores não receberão mais correções de bugs, patches, CPU/SPUs, 
PSUs ou BPs de acordo com a Terminal Patch Policy da Oracle* Indefinido

11.2.0.4 Setembro 
de 2009 Janeiro de 2015 Dezembro de 2020** Indefinido

12.1.0.1 Junho  
de 2013

A versão 12.10.1 não receberá mais correções de bugs, patches, CPU/SPUs, PSUs ou BPs de 
acordo com a Terminal Patch Policy da Oracle* Indefinido

12.1.0.2 Junho  
de 2013 Julho de 2018 Julho de 2022 Indefinido

12.1 SE 
e SE1

Junho  
de 2013 Agosto de 2016 Não disponível Indefinido

12.1 SE2 Setembro 
de 2015 Julho de 2018 Julho de 2022 Indefinido

12.2.0.1 Março  
de 2017 Novembro de 2020

Limitado a correções de produção e de segurança de Severidade  
1 de acordo com a Error Correction Policy da Oracle até  
31 de março de 2022*

Indefinido

12.2.0.2 
(18c)

Julho  
de 2018 Junho de 2021 Não disponível Indefinido

12.2.0.3 
(19c)

Abril  
de 2019 Março de 2024 Abril de 2027 Indefinido

Figura 1: datas do Oracle Database Support por versão Fonte: Oracle Lifetime Support Policy, Coverage for Oracle Technology Products, junho de 2020. 
*https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/ 
**Market Driven Support para versão 11.2.04 disponível por um custo adicional apenas para Severidade 1

Banco de Dados Oracle 11.1 e Versões Anteriores

Se estiver usando o Oracle Database 11.1 ou anterior, você já está no Sustaining Support, ou seja, praticamente não está recebendo 
suporte (assim como usuários do Oracle 12.1 Standard Edition e do Oracle 12.1 Standard Edition 1). Muitos usuários dizem nessa fase que 
já estão “dessuportados”. 74% dos clientes de Banco de Dados Oracle têm instâncias que recebem o Sustaining Support.4

É inacreditável que clientes Oracle continuem pagando 22% por ano para receber apenas correções antigas. Pontos a considerar por 
usuários do Oracle Database 11.1 e versões anteriores:

	  Você está limitado ao Sustaining Support, embora provavelmente esteja satisfeito com o banco de dados em si. Você gasta 22% da 
tarifa de licença original em um suporte que não oferece CPUs e nem busca correções novas para os seus problemas. O resultado é 
um baixíssimo custo-benefício.

	  Atualizar para o Oracle Database 19c é muito complicado. Além disso, apesar de oferecer multitenancy, um benefício questionável, 
o 19c entrega pouco valor aos negócios. Atualizar para a versão 19c a partir da 8, 9 e 10.1 é um processo complexo de duas etapas, 
que exige um estágio intermediário de atualização para a versão 11g. A Rimini Street recomenda adiar a atualização para o 19c até 
que você realmente precise de alguma funcionalidade.

4 Relatório de pesquisa da Rimini Street, “The Hidden Truths about Oracle Database Support”, 2017.

https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
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Vinnie Mirchandani
Arquiteto de Negócios

5 https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
6 94% a partir de 1º de junho de 2019 — https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-

percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/ 
7 Lifetime Support Policy, Coverage for Oracle Technology Products, Junho de 2020 
8 Ibid.
9 Ibid.

Oracle Database versões 11.2 12c, 18c e 19c

O Oracle Database 11g é considerado um produto muito sólido, que oferece 
funcionalidade robusta e apresenta pouquíssimos problemas. Os aspectos a serem 
considerados em relação à versão 11.2 são descritos abaixo:

Considerações importantes para clientes das versões 12.1.0.1, 11.2.0.3  
e anteriores:

	  Se estiver executando na versão 11.2.0.3 ou anteriores, você estará em situação 
semelhante a dos clientes da versão 11.1. Embora, tecnicamente, não esteja no 
Sustaining Support, essa versão tem cobertura limitada de acordo com a "Error 
correction Policy" da Oracle. Especificamente, correções de bugs, patches, CPU/
SPUs, PSUs e BPs não são mais produzidas desde 28 de agosto de 2015.5

	  A versão 12.1.0.1 ficou em situação semelhante ao ser substituída pela 12.1.0.2 e 
deixou de receber correções de bugs, patches, atualizações de segurança ou alertas 
com base na Terminal Patch Policy da Oracle.

	  Isso significa que, mesmo pagando o preço integral das taxas de manutenção, 
você só tem acesso a correções antigas e suas operações estão expostas à novos 
problemas. 

Considerações importantes para clientes das versões 11.2.0.4, 12.2.0.1 e 18c:

Diante das dificuldades de orçamento, a última coisa que você precisa são gastos 
desnecessários. Infelizmente, para clientes que possuem Banco de Dados Oracle, 2020 
pode estar repleto de custos indesejados. Eis o motivo:

Até o final de 2020, 94% das instâncias de clientes Oracle Database estarão no Sustaining 
Support da Oracle.6 Isso significa que:

	  Não haverá novas atualizações, correções, alertas de segurança, correções de dados 
e atualizações de patches críticos (CPUs) 

	  Não haverá novos scripts de atualização 

	  Não haverá certificação com novos produtos e versões da Oracle ou de terceiros7 

	  A versão 11.2.0.4 entrará no Sustaining Support da Oracle no final de dezembro  
de 2020

	  A versão 12.2.0.1 entrará no Sustaining Support da Oracle no final de novembro de 
2020 (a Oracle anunciou um período de Correção de Erros Limitada até 31 de março 
de 20228 que cobrirá apenas correções e segurança de Severidade 1).

	  A 18c é designada como “Versão de Curto Prazo” pela Oracle9 e teve 
disponibilidade limitada. Por ser uma versão de curto prazo, o suporte total será 
descontinuado em junho de 2021. 

	  Para qualquer uma dessas versões (18c ou anteriores), você deve considerar  
o seguinte: 

	� A atualização é um processo complexo. Antes de seguir por esse caminho, 
verifique de maneira criteriosa e independente o ROI efetivo associado  
a essa atualização. 

“O modelo de pacotes de 
manutenção de software está 
falido. Deixe de sustentar essa 
prática dos fabricantes de 
software ao permanecer em seu 
ciclo infinito de atualizações 
pagando uma tarifa anual 
arbitrária de 18% ou 22% do 
'valor de licenciamento' de 
software". … ”

https://mikedietrichde.com/2018/07/30/clarification-support-periods-for-oracle-12-2-0-1-and-18c/
https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
https://www.brightworkresearch.com/oracle/2019/06/01/what-percentage-of-oracle-customers-are-on-what-oracle-database-version/
https://www.oracle.com/us/assets/lifetime-support-technology-069183.pdf
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10 https://sqlmaria.com/2017/11/02/oracle-autonomous-database/
11 https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-faqs.html
12 https://www.oracle.com/cloud/data-regions.html

Você consegue apresentar ao conselho administrativo um business case sólido para uma 
atualização que não se baseie em dados e suposições provenientes da Oracle? Muitos 
terão dificuldade para desenvolver um case sólido, mas essa etapa é essencial. É preciso 
fazer o devido estudo antes de fazer a atualização, pois o investimento pode limitar sua 
capacidade de se concentrar em questões mais estratégicas.

Além disso, se você deixar o Suporte Oracle, as versões, releases e conjuntos de patches 
mais recentes poderão ser arquivados, permitindo que você faça as atualizações quando 
fizerem de fato sentido para o seu negócio.

Considerações importantes para clientes da versão 19c:

A Oracle está contando com a adoção generalizada dessa versão, a maior e mais recente. 
Se já estiver executando a versão 19c, considere o seguinte: 

	  Verifique seus tickets de suporte ao Banco de Dados Oracle. Com que frequência 
você realmente precisa de suporte? Você pode considerar o suporte da Oracle 
como uma apólice de seguro, mas o alto custo dessa apólice vale mesmo a pena?

	  Com certeza você continuará satisfeito com a 19c pelos próximos cinco anos ou 
mais. É improvável que a Oracle lance novas funcionalidades críticas, que ofereçam 
ROI efetivo para o seu negócio.

Uma observação sobre a funcionalidade Autonomous Database

Apesar do entusiasmo com o lançamento do Autonomous Database, as versões 18c 
e 19c não são autônomas. Um “banco de dados autônomo é um serviço em nuvem 
executado no Oracle Database 18c [e 19c] com serviços adicionais para fornecer SLAs de 
desempenho e disponibilidade.”10 

	  Funcionalidade autônoma: disponível apenas mediante assinatura do Autonomous 
Database Cloud Service na Oracle Public Cloud ou na Oracle Cloud@Customer. 

	  Dependência do fabricante: uma vez na Oracle Cloud, você terá opções limitadas, 
especialmente em relação a suporte. Você ficará preso (lock-in) ao alto custo dos 
serviços de manutenção e nuvem da Oracle. 

	  Recursos limitados: “Nem todos os recursos do Oracle Database Enterprise Edition 
estão disponíveis no ADB”11 (Autonomous Database). 

	  Plataforma e infraestrutura limitadas: não disponível em todas as regiões.12

Mark Wikingstad,  
CIO
UCI International

“Por que trocar para o suporte 
da Rimini Street? Funciona. É 
simples. Não tem complicação. 
E você tem um suporte robusto. 
Você toma o controle do seu 
roadmap e economiza dinheiro. 
É quase bom demais para ser 
verdade."

https://sqlmaria.com/2017/11/02/oracle-autonomous-database/
https://www.oracle.com/database/technologies/datawarehouse-bigdata/adb-faqs.html
https://www.oracle.com/cloud/data-regions.html
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Retrato de um Cliente Oracle 
Database:

Empresa Global de Logística

Setor: transporte/distribuição

Receita: US$ 2 bilhões

Funcionários: 3.700

Oracle Database 8.1, 9.2, 10.2 
e 11.2

A empresa escolheu a Rimini 
Street para fornecer suporte ao 
Oracle Database e reduzir as 
taxas anuais de suporte em 50%.

O diagnóstico especializado 
de áreas com problemas de 
desempenho, a análise de 
causas raiz e os planos de ação 
para restaurar o desempenho 
do sistema sem custo adicional 
são benefícios excelentes para 
a empresa conforme cresce 
a utilização do sistema. Além 
disso, a economia obtida 
permitiu realocar fundos e 
recursos para iniciativas mais 
estratégicas.

Diretor Executivo de Suporte 
e Infraestrutura Global de TI,
Empresa Global de Logística

“Direcionamos o orçamento 
do suporte da Oracle para 
desenvolver novos aplicativos 
inovadores para manter 
nossos clientes satisfeitos 
e atrair novos clientes de 
maneira agressiva.”

Opções que os licenciados do Banco de Dados 
Oracle devem considerar em todas as versões

Continuar a pagar 22% ou mais por um suporte raramente usado e que provavelmente 
oferece pouquíssimo valor, se você estiver no Sustaining Support.

Mudança para o suporte independente - como cliente da Rimini Street, você terá um 
Engenheiro de Suporte Primário (PSE) designado para atender a todas as solicitações 
críticas de suporte em até 10 minutos. (O tempo médio real de resposta é de menos 
de cinco minutos.) Nossos PSEs trabalham em conjunto com especialistas técnicos e 
funcionais em Bancos de Dados Oracle. Este serviço ultrarresponsivo está disponível 24 
horas por dia, todos os dias. Com a Rimini Street, você também tem a opção de atualizar 
para a versão mais recente disponível ao deixar o suporte do fabricante — mas só quando 
fizer sentido para sua empresa, e não porque a atualização é uma prioridade nos planos 
da Oracle. Outra opção cada vez mais considerada é a troca do Banco de Dados Oracle 
por um banco de dados de código aberto, como o PostgreSQL.

Principais Vantagens do Suporte Independente

Clientes que optam pelo suporte da Rimini Street para Oracle Database têm os seguintes 
benefícios: 

	  Economia de custo: economize 50% em relação à tarifa anual de suporte da Oracle e 
continue com a versão atual do seu banco de dados enquanto desejar: 5, 10, 15 anos 
ou mais.

	  Conhecimento aprofundado: o programa da Rimini Street para licenciados Oracle 
Database oferece suporte para todos os componentes e options do Banco de Dados 
Oracle, tais como:

	� Active Data Guard

	� Application Express

	� Data Masking

	� Database Diagnostics  
and Configuration

	� Database Vault

	� Enterprise Manager

	� In-Memory Database Cache

	� OLAP

	� Partitioning

	� Performance Tuning 

	� Real Application Clusters (RAC)

	� Warehouse Builder

	  Serviços especializados de consultoria de bancos de dados sem custo 
adicional: com o suporte independente da Rimini Street, você recebe consultoria 
de nossos especialistas em Serviços de Suporte Estratégico sobre práticas 
recomendadas, configurações e hardware. Isso garante interoperabilidade, 
segurança e um desempenho excelente para o sistema.

	  Suporte para virtualização de bancos de dados: seja qual for o problema, a 
Rimini Street trabalhará com você para fazer o diagnóstico e encontrar uma solução, 
sem transferir a responsabilidade para terceiros.
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Kenji Tomooka,  
Diretor Executivo e CIO,
Fujitec

13 IOUG – DBA—SECURITY SUPERHERO, 2014 IOUG Enterprise Data Security Survey.
14 Gartner, “Gartner IT Key Metrics Data, 2018 IT Enterprise Summary Report”, dezembro de 2019.

	  Abordagem personalizada e holística para segurança: 74% dos usuários Oracle 
Database dizem estar pelo menos um ciclo de CPU atrasados.13 Ciclos de CPU 
podem durar de seis meses a mais de um ano até a aplicação do patch — depois que 
a Oracle finalmente o libera. Algumas vulnerabilidades nunca são corrigidas pela 
Oracle. Empresas que dependem de CPUs ficam vulneráveis. A Rimini Street pode 
orientar você a adotar uma abordagem holística para segurança, mantendo seu 
banco de dados seguro sem aplicação constante de patches.

	  Atualizar para a versão atual do Oracle Database em uma data posterior: 
ao adotar o suporte da Rimini para Oracle Database, você só precisará fazer uma 
atualização quando fizer sentido para sua empresa, pois nós o apoiaremos na análise 
e arquivamento de tudo que for necessário para isso: atualizações, patches, scripts  
e arquivos.

O Modelo de Suporte do Fabricante de Software 
é Caro e Desatualizado

Integridade e Relevância do Modelo de Suporte do Fabricante Questionadas

Os grandes fabricantes de software praticamente tinham o monopólio do suporte para 
seus produtos. Com a margem de lucro atual de 90% para o fabricante em operações de 
suporte, para cada dez dólares pagos, você só recebe um dólar de volta em serviços. As 
organizações estão chegando à conclusão que o modelo de suporte do fabricante é, na 
melhor das hipóteses, ultrapassado e, na pior, obsoleto e injusto com os licenciados  
de softwares corporativos.

Os analistas do setor concordam: você pode estar gastando muito com o suporte anual 
de software e recebendo um valor limitado em troca. Os custos fixos de operação e 
manutenção normalmente consomem a maioria do orçamento de TI, com apenas 10% 
ficando disponíveis para iniciativas de transformação do negócio.14

Despesas de Manutenção de Alto Custo e Baixo Valor Agregado Limitam  
a Inovação

Categorias de Despesas de TI*

“A mudança para a Rimini 
Street foi uma tremenda 
vantagem para nós, 
especialmente com a redução 
dos custos de TI, e estou feliz 
por termos tomado essa 
decisão rapidamente. 

É a primeira vez que trabalho 
com um fornecedor cujos 
funcionários estão totalmente 
comprometidos em ajudar no 
crescimento de nossa empresa 
e têm o mesmo nível de 
entusiasmo de nossas unidades 
de negócios.”

90% 10%

Operação e melhorias Iniciativas de transformação
dos negócios

CATEGORIAS DE
DESPESAS DE TI
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15 Relatório de pesquisa da Rimini Street, “The Hidden Truths about Oracle Database Support”, 2017.
16 Aberdeen Group, “Beyond the Patch: Reducing the Risk of Database and Application 

Vulnerabilities”, outubro de 2016; e Aberdeen Group, “Virtual Patching and Database Security: An 
Effective Compensating Control”, abril de 2013.

Um Patch Virtual é uma política 
que garante a proteção do 
recurso, identificando e 
interceptando explorações 
de vulnerabilidades antes que 
elas alcancem o alvo. É um 
controle de compensação 
muito eficaz. 

Virtual Patching and Database Security: 
An Effective Compensating Control
Aberdeen Group, 2013

Preocupações com a Segurança do Banco de 
Dados Oracle

Muitos consideram o modelo tradicional de aplicação de patches da Oracle obsoleto e 
ineficaz, pois os patches podem estar incompletos e sofrer demoras na disponibilização 
atrasada e na aplicação, deixando sistemas corporativos vulneráveis durante meses — ou 
até anos. Muitas empresas só aplicam patches uma vez por ano, quando os aplicam, 
devido ao enorme tempo de parada de sistemas e à mão de obra associados à aplicação 
de patches de software do fabricante. 

Como mencionado, a maioria das instâncias do banco de dados do cliente já está 
ou estará em breve no Sustaining Support da Oracle, sem receber atualizações de 
segurança. Uma pesquisa mostrou que 74% dos licenciados do Oracle Database têm 
instâncias que não estão mais recebendo patches de segurança do fabricante.15

Além disso, de acordo com o Aberdeen Group,16 os patches tradicionais do fabricante 
têm problemas como:

	  Atraso na disponibilidade: geralmente ocorre uma demora significativa entre a 
divulgação de uma vulnerabilidade e a disponibilização do patch pelo fabricante, o 
que pode deixar muitos sistemas corporativos vulneráveis durante meses. 

	  Escopo limitado: em um ano, 42% das vulnerabilidades conhecidas não foram 
solucionadas pela aplicação de patches do fabricante. 

	  Alto nível de esforço: o gasto de tempo e a interrupção dos negócios causados 
pela aplicação de patches de segurança do fabricante levam muitas organizações a 
atrasar ou não fazer a aplicação de patches. 

	  Alto custo: dados de pesquisa destacam que, para uma empresa de médio porte 
com 100 instâncias de banco de dados, o modelo de aplicação de patches de 
segurança do fabricante tem um custo médio de cerca de US$ 4 milhões.

Soluções de Virtual Patching, como o Rimini Street Advanced Database Security, fornecem 
aos licenciados mais rapidez para proteger o banco de dados em comparação com a 
aplicação de patches do fabricante. A aplicação de patches virtuais geralmente é mais 
abrangente, eficaz, rápida, segura e fácil de executar do que a aplicação tradicional 
de patches do fabricante. Ela fornece às organizações mais rapidez na proteção contra 
vulnerabilidades e uma solução mais econômica, que não afeta os sistemas de produção. 

https://www.riministreet.com/advanced-database-security
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Próximos passos: Você tem Opções na Escolha do Fornecedor de Suporte

Uma opção melhor: licenciados Oracle Database obtêm mais valor com a Rimini Street

Centenas de empresas globais estão exercendo o direito de escolher o melhor fornecedor de suporte anual para suas necessidades e 
seu orçamento.

O suporte de manutenção independente da Rimini Street substitui o programa de suporte anual do fabricante. A Rimini Street oferece 
suporte premium para que seu Banco de Dados Oracle continue a funcionar com ótimo custo-benefício por quinze anos ou mais, sem a 
obrigatoriedade de atualizações. Os motivos pelos quais os licenciados do Banco de Dados Oracle escolhem o suporte independente 
da Rimini Street são:

	  Economia de custos significativa: a Rimini Street oferece uma economia garantida de 50% em relação ao valor do suporte anual 
do fabricante.

	  Modelo de serviço de ponta, relevante e ultrarresponsivo: a Rimini Street oferece suporte ultrarresponsivo garantido e 
recursos premium, como suporte para segurança, interoperabilidade e ajuste de desempenho — sem custo adicional.

	  Maior flexibilidade estratégica: a Rimini Street ajuda a evitar atualizações custosas, estender o ciclo de vida da sua versão estável 
de banco de dados e reduzir riscos à medida que você se prepara para adotar a próxima plataforma de tecnologia comprovada.

Calcule suas economias: o desconto de 50% sobre o valor anual de suporte é apenas a ponta do iceberg. Ao evitar atualizações e 
ganhar eficiência na manutenção, sua empresa obtém outras economias que podem ser facilmente calculadas em  
www.riministreet.com/br/savings-calculator.

Muitas empresas têm no suporte independente um dos principais aspectos de sua estratégia, realocando as economias obtidas para 
solucionar problemas de negócios reais relacionados a seus sistemas e avaliando novas tecnologias inovadoras, em vez de seguir o 
cronograma de versões do fabricante. 

Licenciados de bancos de dados

O Gartner afirmou recentemente que “o suporte independente não é mais visto como fora do comum ou uma opção que oferece um 
risco além do aceitável. Mais compradores estão cientes do alto valor agregado dos serviços de provedores de suporte independente, 
tais como suporte a código customizado, suporte à interoperabilidade, serviços efetivos de segurança, e serviços de localização 
globais (fiscais e regulatórios).”17 

Este artigo apontou os reais problemas relacionados ao uso do suporte do fabricante: alto custo, capacidade de resposta inferior e 
atualizações forçadas. Em vez de seguir por esse caminho, avalie o suporte independente da Rimini Street, que oferece inegáveis 
benefícios, como você pode ver a seguir.

	  Economize 50% em tarifas anuais de suporte.

	  Maximize o valor das suas versões atuais. Amplie a vida útil do seu banco de dados estável e estabelecido e evite atualizações sem 
valor para o negócio. E não se esqueça de que você pode atualizar no momento que julgar interessante o Banco de Dados Oracle 
para a versão mais recente disponível quando da troca do suporte do fabricante pelo da Rimini Street.

	  Reaproveite a economia gerada pelo suporte independente. Solucione problemas de negócios reais que não envolvam 
diretamente o sistema, tais como a inovação contínua e as constantes mudanças nos requisitos de negócios.

	  Melhore a segurança do banco de dados. Proteja bancos de dados contra vulnerabilidades conhecidas e desconhecidas com o 
monitoramento e a análise da memória do banco de dados e use patches virtuais para bloquear tentativas de ataque antes que 
cheguem ao banco de dados.

A Rimini Street também oferece suporte ultrarresponsivo para Microsoft SQL Server, SAP HANA Database, SAP Sybase (SAP Adaptive 
Server Enterprise (ASE), SAP SQL Anywhere, SAP IQ e SAP Advantage DB Server) e IBM Db2.

Para saber mais sobre como aproveitar ao máximo o suporte ao Oracle Database,  
entre em contato pelo site www.riministreet.com/br/contact-us ou pelo e-mail info@riministreet.com .

17 Gartner Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs

http://www.riministreet.com/br/savings-calculator
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Rimini Street Brasil Serviços  
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3993 Howard Hughes Parkway, Suite 500 
Las Vegas, NV 89169
Ligação gratuita: 888-870-9692  
Linha principal: 702-839-9671 
Fax: 702-973-7491 

A Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) é fornecedora global de produtos e serviços de 
software corporativo, maior provedora de suporte independente a produtos de software 
Oracle e SAP e parceira da Salesforce®. A empresa oferece serviços de suporte e 
gerenciamento de aplicações integrados e ultrarresponsivos, que permitem a licenciados 
de softwares corporativos uma economia de custos significativa, liberando recursos para 
inovar e obter melhores resultados nos negócios. Empresas da Global Fortune 500, de 
médio porte, do setor público e outras organizações de uma ampla variedade de setores 
têm na Rimini Street uma provedora de produtos e serviços de software corporativo de 
confiança.
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