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Tudo que você precisa saber sobre 
o Modo Gratuito da Oracle Cloud

O que é o Oracle Cloud – Modo Gratuito?
O Modo Gratuito (Free Tier) permite a utilização de diferentes soluções da 
nuvem da Oracle sem custos. Ele é composto pelo Uso Livre (Always Free) 
e pela Avaliação Gratuita de 30 Dias (Free Trial). 

Qual a diferença entre o Uso Livre 
e a Avaliação Gratuita?
O Uso Livre (Always Free) oferece 
acesso sem restrições de tempo a 
determinados recursos da Oracle Cloud 
(sujeito apenas a limites de capacidade), 
incluindo Autonomous Database, APEX e 
Autonomous JSON Database.

Já na Avaliação Gratuita (Free Trial), o 
cliente recebe US$ 300 em créditos para 
experimentar os serviços da Oracle Cloud 
por um período de até 30 dias. O modo 
permite executar até oito instâncias nos 
serviços disponíveis e usar até 5 TB de 
armazenamento, por exemplo.

O que acontece com 
o ambiente ao fim 
do período gratuito?

Como é possível 
converter o ambiente 
do Modo Gratuito 
em produtivo?

Como é feito o pagamento?

Quando o período ou os créditos da 
Avaliação Gratuita terminam, o cliente 
tem 30 dias para optar pelo ambiente 
pago. Se não for fazê-lo, mas quiser 
manter as informações, deve retirar os 
dados da plataforma em até 30 dias 
– depois disso, eles serão excluídos 
automaticamente. Os recursos de 
Uso Livre continuam funcionando por 
tempo ilimitado.

A conta pode ser atualizada para a opção 
paga a qualquer momento. Para isso, 
basta acessar o “Gerenciamento de 
Contas” no Oracle Cloud Console e seguir 
os direcionamentos da ferramenta.

O pagamento é feito em moeda local e sem cobrança de IOF, por meio de cartão de crédito 
habilitado para compras internacionais. Os modelos de contratação incluem o Pay as you 
Go, em que você só paga o que usar, e o Annual Flex, em que é possível utilizar créditos 
contratados conforme as necessidades ao longo do ano.

O Uso Livre e a Avaliação Gratuita têm suporte?
Os clientes da Avaliação Gratuita 
podem usar o suporte de 
forma limitada.

Já os clientes que utilizam apenas os 
recursos de Uso Livre não têm acesso 
ao Oracle Support.
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A Oracle Cloud possui data center no Brasil?

Mais agilidade! Com isso,  
as empresas brasileiras podem 
acessar dados e executar cargas 
de trabalho com menor latência e 
sem pagar nada a mais por isso;

Sim. A Oracle tem duas regiões de 
nuvem de segunda geração no país. 
A primeira foi instalada em 2019 e a 
segunda em 2021 – ambas ficam no 
estado de São Paulo;
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