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Escopo 

Este documento se aplica aos Oracle Cloud Services for Industry (OCI) e Oracle Hospitality and Oracle Retail Cloud (OHRC). 

O OCI apoia as ofertas de cloud fornecidas pela Unidade de Negócios Global de Comunicações, Unidade de Negócios Global de 

Serviços Financeiros, Unidade de Negócios Global de Ciências Biológicas, a Unidade de Negócios Global de Construção e Engenharia 

e a Unidade de Negócios Global de Serviços de Utilidade Pública.  

O OHRC apoia as ofertas de cloud fornecidas pela Unidade de Negócios Global de Hospitalidade e Unidade de Negócios Global de 

Varejo, exceto as seguintes ofertas de Retail Global Business Unit Cloud que são hospedadas pelo OCI: 

 Oracle Retail Advanced Science Engine Foundation Cloud Service 

o Oracle Retail Advanced Clustering Cloud Service 

o Oracle Retail Assortment and Space Optimization Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Decision Tree and Demand Transference Science Cloud Service 

 Oracle Retail Insights 

o Oracle Retail Merchandising Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Customer Insights Cloud Service 

o Oracle Retail Market Basket Insights Cloud Service 

 Oracle Retail Merchandise Financial Planning Cloud Service 

 Oracle Retail Demand Forecasting Cloud Service 

 

Este documento é um complemento às Políticas de Hospedagem e Fornecimento de Cloud da Oracle e os documentos de Prática da 

Oracle. Sua função é tratar das exceções e termos adicionais específicos às Unidades de Negócios Globais da Oracle. 

 

Disponibilidade do Serviço 

Para efeitos de cálculo do Nível de Disponibilidade de Serviço dos Cloud Services da Oracle, “Disponível” ou “Disponibilidade” significa 

que Você e Seus Usuários estão aptos a fazer login e acessar o OLTP, ou parte transacional dos Cloud Services. Após o fim de cada 

mês calendário do Período de Serviços sob um pedido de compra, a Oracle realiza uma medição do “Nível de Disponibilidade do 

Sistema” sobre o mês imediatamente anterior. A menos que seja definido de outro modo na Descrição do Serviço, a medição do Nível 

de Disponibilidade do Sistema pela Oracle é realizada ao dividir a diferença entre o número total de minutos no período de medição 

mensal e todo o Tempo de Inatividade Não Planejado pelo número total de minutos no período da medição, e ao multiplicar o resultado 

por 100 para alcançar uma medida de porcentagem. 
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Os objetivos da Meta do Nível de Disponibilidade do Serviço são descritos na seção Política de Objetivo de Nível de Cloud Service da 

Oracle no documento Políticas de Hospedagem e Fornecimento de Cloud da Oracle, ou na Descrição de Serviço relacionada ao 

Global Business Unit Cloud Service específico. 

A Oracle trabalha para cumprir uma Meta do Nível de Disponibilidade do Serviço para o período medido de cada mês calendário, a 

partir da ativação do ambiente de produção pela Oracle. 

 
 
Relatórios de Disponibilidade  

A Oracle fornecerá relatórios de Disponibilidade para um período específico mediante solicitação. 

Política de Segurança de Cloud da Oracle 

Informações adicionais com relação às práticas de segurança da Oracle para os Oracle Global Business Unit Cloud Services estão 

disponíveis mediante solicitação.  

 

Gerenciamento de Alterações 

Aprimoramentos e Atualizações de Aplicativos 

A Oracle exige que todos os clientes de Cloud Services mantenham seus Serviços atualizados com as versões de software que a 

Oracle determina como globalmente disponíveis (“GA”) para tais Serviços. Os aprimoramentos e atualizações de software seguirão o 

lançamento de cada versão GA e são obrigatórios para os Serviços para manter a versão atualizada. Para certos Cloud Services, a 

Oracle executa atualizações através da atualização de Seu ambiente de não produção para a versão mais recente do produto de 

Cloud, antes de atualizar o ambiente de produção. 

As Políticas de Hospedagem e Fornecimento de Cloud da Oracle, como a Política de Objetivo de Níveis de Serviço, os objetivos da 

Política do Serviço de Recuperação de Desastres e a Política de Suporte, dependem da manutenção, por Você, da versão GA 

atualizada. O Oracle não se responsabiliza por questões de desempenho ou segurança enfrentadas pelos Cloud Services que possam 

resultar da operação de versões anteriores. A Oracle fornecerá notificação prévia para aprimoramentos e atualizações que envolvam 

interrupção de serviço a Você. 

O OCI programa atualizações de aplicativo todas as segundas e quartas sextas-feiras do mês, entre as 21h00-6h00 no horário local do 

data center. Se Você estiver qualificado para selecionar Sua própria janela de atualização, Você será contatado pela Oracle para 

coordenar a janela de alteração de atualização, ou Você poderá selecionar o horário e data com exceção dos períodos de tempo 

bloqueado que a Oracle reserva para manutenção do sistema central. 

O OHRC atribuirá um horário para atualização a Você no término do provisionamento e, quando possível, em um horário para reduzir 

o impacto em Seus negócios. As janelas de atualização serão programadas entre 20h00-06h00, no horário local do data center, de 

segunda a sexta-feira. 

 

Alterações de Aplicativo 

O acesso aos servidores de produção no sistema operacional e nível de banco de dados é restrito aos grupos Oracle Cloud for 

Industry Services e Application Management. Alterações do cliente ao aplicativo são permitidas apenas através da interface de usuário 
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definida, serviço web ou uma API padronizada. A alteração ou extensão do código de aplicativo de base subjacente não é permitida 

como mecanismo de personalização do aplicativo. 

 

Manutenção do Sistema Central 

A manutenção do sistema central envolve alterações ao hardware, sistemas de rede, sistemas de segurança, sistemas operacionais, 

sistemas de armazenamento, ou software de suporte geral da infraestrutura de cloud. A manutenção do sistema central pode resultar 

em interrupção do serviço. A Oracle trabalha para limitar qualquer interrupção do sistema devido à manutenção do sistema central a 

menos de 2 horas durante o período de serviço programado. A Oracle pode optar por não programar um evento de manutenção do 

sistema central. 

Para o OCI, o período de serviço programado para a manutenção do sistema central é às sextas-feiras e será programado pela Oracle 

entre as 21h00-6h00 no horário local do data center. Essa é uma janela de manutenção permanente e Você não receberá notificações 

sobre a manutenção do sistema central futura. 

Para o OHRC, o período de serviço programado para a manutenção do sistema central é às terças-feiras e será programado pela 

Oracle entre as 21h00-6h00 no horário local do data center. A Oracle fornecerá notificação prévia para a manutenção do sistema 

central futura que envolve interrupção de serviço a Você.  

Manutenção de Rotina da Infraestrutura 

A Oracle gerencia atividades de manutenção de rotina da infraestrutura com a finalidade de fornecer atualização, capacidade e 

estabilidade do ambiente. Não é esperado que a manutenção de rotina resulte em uma interrupção do serviço. Quando possível, a 

manutenção de infraestrutura de rotina será executada durante a janela de Manutenção do Sistema Central e seguirá a mesma política 

de notificação. 

 

Fim da Vida Útil dos Oracle Business Unit Cloud Services 

Cloud Services específicos podem informações de Política de EOL. Quando aplicável, a documentação está disponível aqui: 
http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services 

 

Recuperação de Desastres 

Os serviços de Recuperação de Desastres são projetados para fornecer capacidade de restauração em caso de um grande desastre, 

conforme declarado pela Oracle, que leve à perda de data center e decorrente indisponibilidade do serviço. Para efeitos desta Política, 

um “desastre” significa uma condição ou evento não planejado que causa uma perda total de acesso ao local principal utilizado para 

fornecimento dos Cloud Services da Oracle, de modo que os ambientes de produção do Cliente no local principal fiquem indisponíveis.  

Os Objetivos de Tempo de Recuperação (RTO) e Objetivos de Ponto de Recuperação (RPO) não se aplicam às Suas personalizações 

que dependam de componentes externos ou software de terceiros. Durante um evento de falha, reparações não críticas e solicitações 

de melhorias não são suportadas, Você será o único responsável por questões que surjam de software de terceiros e personalizações 

aos programas e serviços da Oracle. 

Os objetivos de Nível de RTO e RPO são descritos na Descrição de Serviço aplicável relacionada ao Global Business Unit Cloud 

Service específico. 

http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/cloud-services


 

 
 

PILAR DE CLOUD SERVICES DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS GLOBAIS 

Após a declaração de um desastre, a Oracle começará o Plano de Recuperação de Desastres para recuperar os dados de produção 

para o estado disponível mais recente para reconstituir os ambientes de produção dos Cloud Services afetados com os Objetivos de 

Tempo de Recuperação e Ponto de Recuperação definidos na Descrição do Serviço para o Global Business Unit Cloud Service 

aplicável. Os serviços de produção podem operar em estado degradado de desempenho durante o evento de desastre. 

O Objetivo de Tempo de Recuperação (RTO) é o objetivo da Oracle para o período máximo de tempo entre a decisão da Oracle de 

ativar o processo de recuperação para o local secundário devido a um desastre declarado e o ponto em que Você possa retomar 

operações de produção no ambiente de produção secundário. Se a decisão de failover for tomada durante o período em que uma 

atualização esteja em processo no local secundário, o RTO é prorrogado para incluir o tempo necessário para completar a atualização.  

O Objetivo de Ponto de Recuperação (RPO) é o objetivo da Oracle para a quantidade máxima de tempo durante o qual dados possam 

ser perdidos, na eventualidade de um desastre. O tempo de RPO exclui qualquer carga de dado que possa estar a caminho quando o 

desastre estiver ocorrendo. 

 

Transferência de Informações  

Secure File Transfer Protocol (sFTP) 

Os serviços de Secure File Transfer Protocol (sFTP) são sistemas de acesso limitado para efeitos de upload ou download de arquivos 

de dados de maneira segura. Downloads/uploads de sFTP são gravados em um log de auditoria eletrônico que inclui: data e hora, 

nome do usuário e nome do arquivo que foi baixado (download) ou carregado (upload). 

A rastreabilidade das solicitações do usuário para acesso de sFTP e as modificações aos direitos de acesso são fornecidas através de 
processos de controle de alterações. 

Utilização de Conta 

A Oracle reserva o direito de restringir o acesso, limitar o uso do Serviço de sFTP, ou remover o acesso de qualquer usuário, site ou 

Clientes em não conformidade, sem notificação prévia, sempre que o uso do serviço não estiver em conformidade com os termos de 

uso. O acesso é concedido em cada conta para diretórios específicos usando o princípio de menor privilégio. As contas de cliente têm 

acesso total de leitura/gravação aos dados em cada diretório para os quais o usuário tem acesso. 

Controles técnicos implantados são projetados para garantir a confidencialidade dos dados e para evitar acesso não autorizado aos 

dados de outras contas. Tentativas para acessar diretórios não autorizados de uma determinada conta são uma violação dos termos 

de uso e a conta pode ser suspensa. A Oracle não é responsável pelo acesso não autorizado do Cliente aos dados dentro de um 

diretório através de uma conta que tem acesso autorizado e aprovado. 

Provisionamento de Conta 

As contas atuais de sFTP são criadas com uma senha forte de 10 caracteres. A senha da conta será enviada em um e-mail ao 

endereço associado à conta. Por esse motivo, o endereço de e-mail associado a uma conta deve ser um e-mail individual válido e não 

pode ser uma conta compartilhada ou lista de distribuição de e-mail empresarial. Contas inativas serão desativadas e depois excluídas 

de acordo com a seguinte programação:  

Contas inativas por 3 meses serão desativadas. Contas inativas por 6 meses serão excluídas. 

O cliente deve enviar uma solicitação através do sistema de tíquetes para encerrar contas que não são mais necessárias, ou que 

precisam ser revogadas. 
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Autenticação de Conta 

As senhas são geradas automaticamente e não podem ser alteradas pelo titular da conta ou recuperadas pela Oracle. Se uma senha 

precisar ser alterada ou redefinida, o titular da conta deve enviar uma solicitação de alteração formal através do sistema de tíquetes 

para ter uma nova senha gerada. A senha da conta atualizada será enviada em um e-mail ao endereço associado à conta.  

Autenticação de Conta - Métodos de Automação Alternativos 

O serviço de sFTP suporta autenticação de chave pública, um método de login automático sem senha. Cada conta tem um diretório de 

chave pública. Gerar um par de chave privada e pública local, carregar o arquivo de chave pública nesse diretório e configurar o 

software cliente para usar autenticação de chave pública, permite que o login em uma conta seja efetuado sem solicitação de senha. 

Vários arquivos de chave pública por conta são suportados pela Oracle.  

Utilização Aceitável  

Todos os dados transferidos através do serviço de sFTP devem servir à finalidade comercial específica e à função de apoiar os 

ambientes hospedados do Cliente. O serviço de sFTP não pode ser usado para backups de dados, armazenamento temporário, 

materiais com direitos autorais não licenciados, ou outros materiais ilícitos. As integrações do cliente que empregam o uso de agentes 

ou “scripts” de transferência de dados são permitidas, no entanto, elas devem ser executadas manualmente, ou em uma programação 

periódica que não ultrapasse uma taxa de conexão de sFTP de 10 vezes por hora. O uso de processos automatizados que conectam 

agressivamente, ou que não conectam, autenticam, executam uma operação de transferência de arquivo apropriada, ou desconectam 

corretamente, é uma violação dos termos de uso.  

Armazenamento de Dados  

Os dados armazenados no servidor de sFTP serão automaticamente excluídos após 60 dias. Todos os dados de entrada e saída de 

sFTP serão considerados dados transientes e não estarão sujeitos à retenção de backup. A única exceção é que a estrutura do 

diretório e qualquer informação de arquivo de chave de login SSH será retida e não excluída automaticamente 

Exigências de Criptografia de Carga Útil – Data-at-Rest  

Se a oferta de serviço estiver sujeita a exigências regulatórias externas, como PCI DSS que obrigam a criptografia “data-at-rest”, a 

configuração do serviço de sFTP da Oracle para a implantação empregará o uso de criptografia de todo o disco, ou o serviço será 

designado para aceitar arquivos de dados de criptografia de entrada com chave pública fornecida pela Oracle ou certificado x.509. Da 

mesma maneira, se a oferta de serviço tiver dados de saída e integrações de transferência e arquivos, então o Cliente deverá fornecer 

à Oracle um certificado x.509 para integrações de dados de sFTP.  

Exigências de Criptografia – Transporte  

Os padrões de segurança do setor e políticas de segurança da Oracle obrigam criptografia de transporte completa (de soquete a 

soquete) para troca de dados. O uso de FTP sobre SSL (FTPS) e FTP não garante que a criptografia de transporte seja aplicada 

corretamente, ou negociada durante o início da conexão de dados e o protocolo FTP não possui nenhuma criptografia de transporte. 

Assim, os padrões de transferência de dados da Oracle são limitados a sFTP com o objetivo de garantir confidencialidade de 

transferência de dados entre a Oracle e o Cliente.  
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Conformidade  

Relatórios de Auditoria 
 

Os relatórios de auditoria e as cartas de conformidade dos Cloud Services da Oracle são periodicamente publicados por auditores 

terceirizados da Oracle. Relatórios e cartas podem não estar disponíveis para todos os serviços, o tempo todo. O cliente pode solicitar 

receber uma cópia do relatório de auditoria publicado atual, ou carta disponível para um Cloud Service da Oracle específico, conforme 

o caso, entrando em contato com seu Representante de Vendas da Oracle ou contato de conta da Oracle designado e fornecendo as 

seguintes informações:  
 

 Nome da empresa  

 Nome do contato  

 Cargo  

 Endereço de e-mail do destinatário  

 Justificativa da solicitação (p.ex., finalidade e descrição do uso planejado) 
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