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Introdução 
Os ambientes de servidores virtualizados têm demonstrado sua habilidade de reduzir 
custos e aumentar a flexibilidade, consolidando os ativos de hardware e permitindo o 
provisionamento dinâmico dos recursos de TI. No entanto, muitas empresas ainda usam 
as mesmas práticas demoradas de instalação, configuração e implantação de software 
em máquinas virtuais. Os clientes que desejam obter o máximo de suas infraestruturas 
virtualizadas podem aplicar os princípios explicados neste artigo para criar um stack de 
infraestrutura mais econômico e ágil, que dê suporte às necessidades em constante 
mudança do negócio. O artigo descreve uma novíssima solução da Oracle que torna 
muito mais fácil e prática a execução de aplicações Java em um ambiente virtual, 
acelerando as implantações de grid de aplicações e de nuvens privadas sem sacrificar 
o desempenho. 

As principais tecnologias que constituem essa solução são o Oracle WebLogic Server 
Virtual Edition e o Oracle Virtual Assembly Builder. O Oracle WebLogic Server Virtual 
Edition é um servidor de aplicações, desenvolvido para ser executado diretamente em 
um servidor virtualizado sem sistema operacional, consumindo menos recursos e 
aumentando a densidade do servidor. Nas implantações típicas, as aplicações executadas 
no Oracle WebLogic Server Virtual Edition mostram uma melhoria de 30% no desempenho 
em relação à execução sobre um sistema operacional convidado. O Oracle Virtual 
Assembly Builder automatiza a análise, a configuração, o empacotamento e a implantação 
de pacotes de software em um ambiente virtualizado, reduzindo o tempo de implantação 
desses pacotes de semanas para horas. Essa abordagem inovadora permite que os 
profissionais de TI personalizem e provisionem facilmente aplicações comerciais complexas 
em sua totalidade com um único comando em ambientes virtualizados e em nuvem. A 
remoção de um sistema operacional e a implantação eficiente de pacotes de software 
resultam em eficiência operacional e agilidade superiores.  

 

 

O Oracle WebLogic Server Virtual Edition é capaz de aumentar o desempenho de aplicações Java virtualizadas em até 30% 

em comparação a implantações que incluem um sistema operacional. 
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Solucionando os desafios de virtualização 

Virtualização é um termo que se refere à abstração de recursos computacionais, como quando 
um único computador abriga vários servidores virtuais ou ambientes operacionais. Cada um dos 
ambientes virtuais é chamado de máquina virtual (VM) — uma implementação de software de 
um computador que executa programas como uma máquina física. As máquinas virtuais aparecem 
para o sistema operacional como sistemas independentes, mas na verdade são simuladas pelo 
sistema do computador host.  

A virtualização, na verdade, desassocia o software do hardware no qual ele é executado. 
Consequentemente, ela fornece um método para gerenciar sistemas e recursos por função, em 
vez de por local. Isso também permite que o departamento de TI reduza os custos gerais de 
consolidação dos recursos de hardware e software.  

Ainda que a virtualização aprimore a utilização de recursos, algumas soluções de virtualização 
são caracterizadas por desempenho mais fraco, configurações complexas e administração tediosa. As 
soluções prontas de virtualização oferecem pouca ou nenhuma flexibilidade de reconfiguração 
das aplicações e recursos Java, forçando os departamentos de TI a criar métodos ad hoc de 
personalização de nomes do host e outros parâmetros nos ambientes de máquina virtual de destino. 
Além disso, apesar de sua crescente popularidade, a maioria das máquinas virtuais ainda é 
configurada de maneira semelhante aos servidores configurados fisicamente — com todos os 
desafios de gerenciamento e administração tipicamente associados a ambientes não virtualizados.  

 
A VIRTUALIZAÇÃO PROMETE MAIOR CONSOLIDAÇÃO E CONTROLE DOS RECURSOS, MAS GERALMENTE À CUSTA DE 

DESEMPENHO FRACO E MAIOR ADMINISTRAÇÃO DEVIDO À COMPLEXIDADE DO STACK DE TECNOLOGIA ASSOCIADA. 

- estudos comparativos da Oracle 
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Em um nível global, a meta ao criar uma infraestrutura virtualizada é facilmente visível: diminuir 
a complexidade e aumentar a eficiência na camada de hardware, manipulando máquinas virtuais 
em vez de físicas. No entanto, na maioria desses ambientes virtuais, o provisionamento de ambientes 
de aplicações em várias camadas permanece sendo uma tarefa complicada e demorada. As 
aplicações de software associadas a esses ambientes de hardware virtualizados são compostas de 
muitas entidades distribuídas, cada uma com um stack de configuração personalizada que inclui 
um sistema operacional, um ambiente de servidor de aplicações, um ambiente de banco de dados, 
um ambiente de servidor da Web e outros serviços relacionados. A implantação dessas aplicações 
em recursos virtualizados pode reduzir os custos a longo prazo, mas, a curto prazo, ela 
geralmente envolve configurar o sistema operacional e todo o software várias vezes — uma 
tarefa tediosa e repetitiva que é contraproducente para a eficiência geral de TI.  

Fortalecendo o Oracle Application Grid com novas ofertas de 
virtualização 

Em conjunto com os ambientes de TI virtualizados, muitos clientes da Oracle estão aproveitando 
um conceito de TI chamado grid de aplicações (application grid), que cria uma infraestrutura de 
middleware Java sob as aplicações comerciais para agrupar e provisionar dinamicamente os 
recursos nos quais essas aplicações são executadas. Essas implantações de grid no middleware 
geram o mesmo tipo de eficiência, escalabilidade e qualidade de serviço para a camada de 
aplicações que os grids de banco de dados geram para a camada de banco de dados. Elas 
permitem que as instâncias do servidor de aplicações e os recursos Java relacionados funcionem 
em conjunto para o planejamento, a utilização e a distribuição de capacidade mais eficientes. 

O WebLogic Server Virtual Edition e o Virtual Assembly Builder simplificam a criação, a implantação e 
o gerenciamento de ambientes de grid de aplicações, permitindo que os administradores de sistema 
agrupem e aloquem a infraestrutura de runtime que dá suporte a aplicações comerciais, como 
servidores de aplicações Java e sistemas de processamento de transações. Esses produtos 
também solucionam problemas de virtualização significativos relacionados ao desempenho, à 
flexibilidade e à complexidade operacional, pavimentando o caminho para uma infraestrutura de 
middleware mais eficiente e sustentável.  

Apresentando o Oracle WebLogic Server Virtual Edition 

O Oracle WebLogic Server Virtual Edition é um appliance de software pré-configurado otimizado 
para executar aplicações Java sem um sistema operacional (SO). Desenvolvido para ser executado 
diretamente em um servidor virtualizado com o Oracle VM, ele melhora significativamente o 
desempenho e diminui a complexidade dos ambientes virtualizados. No lugar de um sistema 
operacional, o Oracle WebLogic Server Virtual Edition usa uma JRockit Java Virtual Machine, 
que é executada diretamente no hipervisor do Oracle VM.  

A remoção do SO cria um espaço de disco significativamente menor para o appliance. Esses 
appliances de software são mais fáceis de criar e configurar, pois não há SO com que se preocupar. 
Eles oferecem um desempenho “quase nativo" (quase comparável a uma máquina física), pois 
eles têm sobrecarga menor de processamento. São mais simples de implantar, pois uma imagem 
bem menor é transmitida ao servidor virtual e iniciada nele. São mais rápidos para realizar 
migrações tempo real, pois há menos bits para transferir. São mais fáceis de administrar porque 
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não há SO para aplicar patches e atualizar. Eles são mais seguros, pois não há SO para ser 
violado. 

 

 
O WEBLOGIC SERVER VIRTUAL EDITION ELIMINA O SO DOS APPLIANCES PARA MAIOR AGILIDADE. 

 

Como veremos no restante deste artigo, o Oracle WebLogic Server Virtual Edition explora todo 
o potencial das Aplicações comerciais Java, melhorando o desempenho, reforçando a segurança 
e simplificando as tarefas de desenvolvimento, implantação e gerenciamento. De acordo com os 
benchmarks da Oracle, o desempenho do Oracle WebLogic Server Virtual Edition é 30% melhor 
que o mesmo servidor de aplicações executado em um sistema operacional convidado típico.  

Apresentando o Oracle Virtual Assembly Builder 

O Oracle Virtual Assembly Builder é uma ferramenta gráfica que permite que os administradores 
de aplicações criem e configurem rapidamente todas as topologias de aplicações de várias 
camadas e as provisionem em recursos virtualizados. Ele permite que esses profissionais de TI 
tomem aplicações comerciais em várias camadas — por exemplo, um servidor da Web, um 
servidor de aplicações e um banco de dados — e as empacote em máquinas virtuais autônomas 
de objetivo único, chamadas de appliances de software. Indo mais além, o Virtual Assembly 
Builder estrutura o processo de combinação desses appliances em unidades coesas e 
reutilizáveis, conhecidas como assemblies. Ele cria as conexões necessárias entre esses appliances 
e implementa toda a assembly — que compreende a aplicação completa de várias camadas — 
como uma unidade única. Quando essa assembly é implantada, os componentes são 
configurados automaticamente.  
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Por exemplo, usando o ambiente de virtualização do Oracle VM, um cliente pode implantar toda 
uma assembly em uma infraestrutura virtual com todas as conexões e configurações intactas, 
distribuídas de acordo com o tamanho requerido pelas necessidades da aplicação. Essa solução 
exclusiva ajuda as empresas a atingirem as metas de implantação rápida e de agilidade 
operacional. 

 

 
O VIRTUAL ASSEMBLY BUILDER SIMPLIFICA A IMPLANTAÇÃO E O GERENCIAMENTO DE APPLIANCES DE SOFTWARE VIRTUAIS. 

 

 

O Oracle Virtual Assembly Builder inclui os seguintes componentes de produto: 

Introspector: uma ferramenta de introspecção que permite que os usuários capturem a configuração 
e os ativos de uma aplicação comercial de várias camadas existentes e produzam os metadados 
de appliance e assembly equivalentes.  

Assembly Editor: uma ferramenta de edição de metadados que permite que os usuários criem 
uma nova assembly a partir de qualquer appliance ou assembly existentes e alterem suas propriedades, 
manipulando os metadados do appliance ou da assembly. 

Template Creator: uma ferramenta que cria as imagens de disco do Oracle VM e as configurações 
do sistema introspectado necessárias na forma de artefatos implantáveis para cada appliance de 
um assembly. (Esse processo é chamado de empacotamento.) 

Deployer: uma ferramenta de implantação que permite que os usuários criem instâncias de uma 
assembly completa, com todos os appliances provisionados em um grupo de recursos dos servidores 
virtualizados e configurados para se conectarem uns aos outros automaticamente. 

Uma assembly é simplesmente uma coleção de appliances de software inter-relacionados que 
são configurados automaticamente no momento da implantação. As assemblies geralmente são 
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implantadas em um conjunto de recursos de hardware virtualizados para assegurar níveis altos 
de utilização e eficiência do hardware. 

Virtualização do Oracle VM Server 

A virtualização do Oracle VM Server facilita a implantação, o gerenciamento e o suporte 
dos softwares corporativos. Respaldado pelo suporte global ininterrupto da Oracle e pela 
certificação completa de todo o software Oracle, o Oracle VM oferece eficiência e agilidade 
de TI com tecnologia de virtualização escalonável, eficiente e econômica.   

Consistindo em um software de servidor de código aberto e um console de gerenciamento integrado 
com base no navegador da Web, o Oracle VM fornece uma interface gráfica fácil de usar para a 
criação e o gerenciamento de grupos de servidores virtuais, sendo executado em sistemas baseados 
em x86 e x86-64, em toda a empresa. Os usuários podem criar e gerenciar máquinas virtuais (VMs) 
que existem no mesmo servidor físico, mas se comportam como servidores físicos independentes. 
Cada máquina virtual criada com o Oracle VM tem sua própria CPU virtual, interface de rede, 
armazenamento e sistema operacional. Com o Oracle VM, os usuários têm uma ferramenta baseada 
em navegador fácil de usar para criar, clonar, compartilhar, configurar, inicializar e migrar as 
máquinas virtuais em tempo real. 

Uma solução poderosa  

O Oracle WebLogic Server Virtual Edition cria um ambiente runtime poderoso para aplicações 
Java EE. O Oracle Virtual Assembly Builder acrescenta ferramentas automatizadas de 
empacotamento, configuração e provisionamento para criar uma solução de virtualização que 
reduz a complexidade operacional. Vamos analisar em mais detalhes como essas ferramentas 
funcionam em conjunto na prática. 

A maioria das aplicações comerciais não são entidades autônomas únicas que são executadas em 
um único servidor físico, mas sim compostas de várias entidades diferentes distribuídas por 
máquinas distintas. Sempre que os desenvolvedores constroem uma aplicação dessas, eles 
precisam recriar grande parte dessa topologia, o que significa provisionar repetidamente o sistema 
operacional, o servidor da Web, o servidor de aplicações e o banco de dados. Somente depois 
que essa base de infraestrutura está no lugar, eles podem adicionar módulos exclusivos e 
específicos à aplicação em mãos. O Oracle Virtual Assembly Builder simplifica esse processo, 
“empacotando” aplicações em várias camadas distribuídas em appliancess e assemblies 
reutilizáveis.  

O Oracle Virtual Assembly Builder automatiza a configuração e a implantação dessas topologias 
complexas, simplificando as atividades de desenvolvimento do WebLogic Server. Os usuários o 
utilizam para montar topologias de aplicações de várias camadas a partir de appliances existentes 
ou de “componentes básicos", além de personalizar parâmetros de configuração nesses appliances 
antes da implantação.  

Na prática, o Virtual Assembly Builder fornece aos administradores duas opções primárias: eles 
podem começar com appliances de software de uso geral que representam os diversos componentes 
em uma topologia de aplicações, ou podem capturar a configuração de um ambiente de aplicações 
"perfeito" e empacotar todos os seus componentes em uma coleção de appliances de software 
personalizados.  
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COMEÇANDO PELAS ASSEMBLIES, OS CRIADORES DE APLICAÇÕES PODEM EVITAR EXERCÍCIOS TEDIOSOS DE CONSTRUÇÃO DE 

TOPOLOGIAS E SE CONCENTRAR NO CÓDIGO EXCLUSIVO DA APLICAÇÃO QUE ELES DESEJAM IMPLANTAR.  

 

Uma base para Platform as a Service (PaaS) e nuvens privadas 

Cloud computing (“computação em nuvem”) é um modelo para permitir acesso conveniente e 
sob demanda a um pool compartilhado de recursos computacionais configuráveis, que podem ser 
provisionados e liberados rapidamente com esforço mínimo do departamento de TI ou do 
provedor de serviços. Muitas empresas preferem nuvens privadas, operadas apenas para sua 
organização, seja pelo departamento de TI ou por terceiros, no local ou fora dele. Como descrito 
em outros artigos técnicos, a Oracle fornece as ferramentas e a infraestrutura de software que 
permitem que os clientes desenvolvam seus próprios ambientes de nuvem de Infrastructure as a 
Service (IaaS) e de Platform as a Service (PaaS).  

O Virtual Assembly Builder é uma maneira poderosa de construir e implantar esses serviços de 
nuvem privada. Como vimos, muitas aplicações têm topologias semelhantes, com alguns servidores 
da Web no front end, um cluster de servidores de aplicações executando a lógica principal e um 
cluster de servidores de banco de dados gerenciando os dados. Sempre que os desenvolvedores 
constroem uma aplicação como essa, eles precisam recriar grande parte da topologia e, em seguida, 
adicionar os módulos específicos que são exclusivos aos requisitos daquela aplicação. A montagem 
prévia dos elementos comuns da topologia em uma assembly pré-construída permite que os 
desenvolvedores e os construtores de aplicações simplesmente adicionem seus códigos exclusivos 
de aplicação e implantem o produto finalizado. 

A progressão é geralmente da seguinte forma. Primeiro, o departamento de TI define os appliancess 
e as assemblies padronizadas que incluem os serviços, processos e componentes de interface do 
usuário necessários. Ele também cria uma aplicação de autoatendimento ou portal como uma 
interface para obter esses recursos de TI. Muitas empresas usam o Oracle WebCenter para criar 
o portal de autoatendimento e o Oracle Identity Management Suite para definir funções e acessar 
requisitos. Os proprietários de aplicações utilizam essa infraestrutura para fazer logon no portal, 
solicitar os recursos e montar as aplicações. Dependendo da função deles, alguns usuários podem 
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provisionar recursos de TI diretamente e outros devem encaminhar suas solicitações para a gerência 
para aprovação, como em um processo de aquisição de servidor tradicional. 

Depois que a aplicação estiver em produção, o proprietário da aplicação poderá monitorar o uso real 
de recurso com base em demandas. Se a aplicação começar a se aproximar dos limites de capacidade, 
o sistema poderá ser definido para redimensionar os recursos de back-end automaticamente, 
graças à arquitetura de grid subjacente nos níveis de banco de dados e de middleware, em conjunto 
com o Oracle Enterprise Manager Grid Control. O Oracle Enterprise Manager também monitora o 
uso de recursos – um processo chamado de medição. Esses dados podem ser usados para cobrar, 
por uso, os departamentos ou as linhas de negócios. 

 

 
PERMITINDO A AUTOSSUFICIÊNCIA PARA CONSUMIDORES EM UM AMBIENTE DE NUVEM PRIVADA. 

Montando componentes em um grid de aplicações 

Os ambientes de grid de aplicações permitem que os administradores agrupem e aloquem a 
infraestrutura runtime que dá suporte às aplicações comerciais, como os servidores de aplicações 
Java e os sistemas de processamento de transações. Como um grid de aplicações fornece um 
grupo de recursos de middleware compartilhados e alocados dinamicamente para um 
determinado conjunto de aplicações, os componentes que formam o grid de aplicações podem ser 
empacotados em appliances e implantados em um ambiente virtualizado. À medida que os 
appliances se proliferam, o Oracle Virtual Assembly Builder facilita a criação e a configuração 
desses ambientes virtualizados, como precursores de uma operação de TI mais dinâmica. 
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O GRID DE APLICAÇÕES É A BASE PARA RECURSOS DE MIDDLEWARE COMPARTILHADOS QUE PODEM  

SER DIMENSIONADOS DINAMICAMENTE. 

Quando se trata de adicionar novos componentes a um ambiente de grid de aplicações, o Oracle 
Virtual Assembly Builder simplifica essa tarefa para os administradores, pois eles não precisam 
mais instalar, configurar e conectar tudo manualmente. Os dois paradigmas computacionais 
trabalham em direção a um objetivo semelhante: uma infraestrutura virtual que possa ser configurada, 
provisionada e dimensionada dinamicamente.  

Oracle WebLogic Server Virtual Edition e nuvens privadas 

Outro atributo importante dos modelos atuais de nuvem está no autoatendimento sob demanda, que 
permite que os "consumidores" de TI provisionem os recursos de computação sem interagir com 
um administrador do sistema. Os appliances do Oracle WebLogic Server Virtual Edition são 
particularmente úteis em um cenário de PaaS, já que o departamento de TI pode criar appliances de 
servidor de aplicações pré-configurados como base para as aplicações que serão criadas pelos 
proprietários de aplicações do departamento. Os usuários do departamento simplesmente adicionam 
o código Java e outros módulos que constituem a aplicação individual e em seguida implantam 
o appliance com essas adições. 

Esse modelo de autoatendimento pode evoluir facilmente para um ambiente pay-per-use, semelhante 
ao Amazon Web Services. Um usuário simplesmente visitaria um portal de funcionários, solicitaria 
determinada quantidade de capacidade de CPU, memória e disco, escolheria uma imagem de VM 
para o banco de dados ou o middleware e clicaria em “enviar”. Os recursos seriam provisionados em 
questão de minutos. Depois que o consumidor implanta a aplicação, a funcionalidade de 
gerenciamento de recursos baseado em políticas realiza automaticamente ajustes de capacidade, e 
a unidade de negócios do funcionário passa por uma alteração interna a cada mês, com base em 
quanto dos recursos de TI ela consome.  

Esses ambientes de nuvem seguem uma evolução natural. Os clientes da Oracle geralmente 
começam com um grid ou um ambiente virtualizado à medida que passam do uso de recursos 
físicos dedicados para cada aplicação para um ambiente virtual com serviços compartilhados, 
provisionamento dinâmico e configurações ou appliances padronizados. 
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Um exemplo: Global Investment Bank 
Desafio:  

 “Desordem no servidor" – um ambiente heterogêneo com várias versões de servidores 

 Falta de padronização nas camadas mais altas – cada aplicação precisava organizar os provedores de 
componentes e os SLAs relacionados 

 A aplicação sistemática de patches nos componentes era um grande desafio, com necessidade 
constante de suporte do desenvolvedor para aplicações de produção 

 Os requisitos de auditoria e conformidade com regulamentações demandavam monitoramento e controle 
constantes dos recursos 

Solução:  

 O banco construiu uma plataforma de autoatendimento para o provisionamento de servidores de 
aplicações com base no Oracle WebLogic Server  

 Ela é caracterizada por serviços compartilhados e provisionamento dinâmico de recursos 

 Os procedimentos operacionais padronizados e as tarefas de suporte automatizam o gerenciamento  
de rotina 

 O novo ambiente de TI incorpora a arquitetura de nuvem de Platform as a Service (PaaS) 

Resultados: 

 Implantação centralizada e rápida de mais de 200 aplicações 

 Uma redução de 35% nos custos operacionais 

 Consolidação de 2.800 para 400 servidores 

 Aumento da economia de consumo de energia de 44% ao longo de quatro anos ao mesmo tempo em  
que a capacidade de TI dobrou 

 Sem incidentes de tempo de inatividade em três anos 

 Alterações de governança de segurança implementadas agora em duas noites em vez de três meses 

Automatizando o ciclo de vida: implantação e gerenciamento 

Gerenciamento de assemblies e appliances 

Em termos simples, uma assembly consiste em dois ou mais appliances, além dos metadados de 
configuração em um formato padronizado. Os metadados consistem em: 

 Configuração das conexões internas e das dependências externas 

 Informações sobre a ordem de inicialização dos appliances e os parâmetros de 
inicialização dinâmica 

 Número de instâncias de appliances a serem iniciadas após a implantação 
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Antes da implantação, os usuários podem visualizar todas as propriedades configuráveis dos 
appliances e criar seus próprios planos de implantação personalizados para as assemblies usando 
o Virtual Assembly Builder Studio.  

Depois de implantado, os administradores continuam a usar as ferramentas de gerenciamento 
existentes, como o Oracle WebLogic Server Console e o Oracle Fusion Middleware Control 
para monitorar e gerenciar os componentes de aplicações dentro dos appliances de middleware,  
e o Oracle Enterprise Manager Grid Control para gerenciar o desempenho end-to-end, impor 
Service Level Agreements (SLA) e assegurar a flexibilidade das aplicações. 

Conclusão 

Desenvolvido para ser executado diretamente em um servidor virtualizado, sem sistema operacional 
convidado, o Oracle WebLogic Server Virtual Edition habilita uma plataforma pronta para uso 
para as Aplicações comerciais Java. Como elas são otimizadas para ambientes virtualizados, essas 
aplicações consomem menos recursos e têm melhor desempenho no tempo de execução. Além 
disso, o Oracle Virtual Assembly Builder oferecer a capacidade de empacotar e configurar 
rapidamente appliances personalizados e estabelecer relações entre eles para criar assemblies que 
representem toda a aplicação de várias camadas. O Virtual Assembly Builder permite que os 
usuários usem essas assemblies como modelos de referência para configurar e implantar 
repetidamente instâncias personalizadas em ambientes virtuais — melhorando a flexibilidade 
dos negócios e reduzindo o tempo de resposta e os desafios de gerenciamento da TI. 

A infraestrutura de aplicações atual é extremamente complexa, com várias camadas independentes 
que requerem instalação, configuração, atualização e gerenciamento. Começar a partir de 
appliances e assemblies evita os tediosos exercícios de construção de topologia e permite que os 
criadores de aplicações se concentrem nos aspectos exclusivos de cada aplicação. São necessários 
menos desenvolvimento, configuração e testes, o que remove bastante tempo e riscos do 
desenvolvimento de aplicações e do processo de implantação.  

Em resumo, a solução Oracle descrita aqui ajuda as empresas a constatarem todo o potencial de 
sua infraestrutura virtualizada e de suas aplicações comerciais Java, com desempenho quase 
nativo, agilidade e eficiência operacionais e recursos de implantação ultrarrápidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 
 

 
WebLogic Server Virtual Edition 
Abril de 2010 
Autor: David Baum 
Autores colaboradores: Ruma Sanyal,  
Arvind Jain 
 
Oracle do Brasil Sistemas Ltda. 
Sede no Brasil 
Av. Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 
São Paulo, SP - CEP 04726 
Brasil 
 
  
CNPJ: 59.456.277/0001-76 
Fone: 0-800-891-44-33 
oracle.com 

 
 
 

 
 
Copyright © 2010, Oracle e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. Este documento é fornecido apenas para fins informativos e 
seu conteúdo está sujeito a alterações sem aviso prévio Este documento não tem a garantia de estar livre de erros nem está sujeito 
a nenhuma outra garantia ou condição, seja expressa oralmente ou implícita por lei, incluindo as garantias e condições implícitas de 
comerciabilidade ou adequação a uma finalidade específica. Nós especificamente nos isentamos de qualquer responsabilidade em 
relação a este documento, e nenhuma obrigação contratual é estabelecida, direta ou indiretamente, por este documento. Este documento não 
pode ser reproduzido ou transmitido de nenhuma forma e por nenhum meio, seja eletrônico ou mecânico, para nenhuma finalidade 
sem nossa permissão prévia por escrito. 

Oracle é marca registrada da Oracle Corporation e/ou de suas afiliadas. Os outros nomes podem ser marcas comerciais de seus 
respectivos proprietários. 

 
 
 
 


	Um White Paper da Oracle
	Introdução

