Proposta Comercial
Produto: VPS Locaweb
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Sobre a Locaweb
Fundada em 1998, a Locaweb foi a primeira empresa brasileira a oferecer serviços de
Hospedagem de sites com infraestrutura própria. Hoje, além de ser líder em Hospedagem de
sites no Brasil, oferece um portfólio completo de serviços de internet, como Cloud Computing,
Servidores Dedicados e Gerenciados, Revenda de Hospedagem, Email Marketing, SMTP e
muito mais.
Para melhor atender o mercado, em 2016, passou a atuar por meio de unidades de negócio,
representadas pelas marcas:
All In: serviços de marketing de relacionamento digital
Locaweb CORP: projetos customizados para o público corporativo
Tray: soluções para o e-commerce; e
Locaweb: serviços de internet.
Todas elas formam uma única empresa que, por meio de uma moderna e segura infraestrutura,
oferece atendimento especializado com foco no sucesso de seus clientes.

Locaweb em números
• 1.000 colaboradores;
• 280.000 clientes;
• 15.000 desenvolvedores parceiros;
• 14.000 servidores cloud;
• Capacidade para 25.000 servidores físicos;
Atualmente nossa infraestrutura compreende dois Data Centers no Estado de São Paulo,
sendo um deles integrado a sede da Locaweb e é considerado o maior da América Latina.
Conheça nosso Datacenter em detalhes clicando aqui.
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Soluções propostas
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais
do VPS Locaweb.

Produto

Principais características
Para otimizar sua infraestrutura em TI, conte com recursos de uso exclusivo, dedicados
na nuvem:

VPS
Locaweb

• Para aplicações de nível moderado a intenso;
• Baseado no sistema Xen de virtualização;
• Sistemas operacionais disponíveis: Ubuntu, CentOS, OpenSUSE, Fedora, Debian e
Windows. Indicado para desenvolvedores com conhecimentos técnicos específicos para
montar ambientes a partir do acesso root;
• Planos fixos que combinam: memória, processamento, transferência e espaço em
disco.

O VPS Locaweb é uma solução de virtualização de servidores formada por uma nuvem de
capacidade computacional e armazenamento de dados que evita a dependência de um único
recurso físico e garante isolamento entre os clientes.
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Benefícios do VPS Locaweb
O VPS Locaweb, baseado no sistema Xen de virtualização dos servidores, proporciona
performance, segurança e isolamento total dos recursos contratados para cada cliente.
Com ele, é possível otimizar sua infraestrutura e economizar em recursos físicos e garantir
melhor desempenho para suas aplicações.

Conﬁra os principais benefícios:
Performance
Os recursos contratados, como processamento, disco e memória são de uso exclusivo para
cada cliente, disponíveis para utilização a qualquer momento.
Disponibilidade
O sistema auto gerenciado, com prevenção de falhas e realocação automática do servidor entre
os componentes da nuvem, garante SLA de 99,9% de hardware.
Agilidade
Rápida instalação dos servidores, sendo disponibilizados em até 60 minutos após a
confirmação do pagamento.
Preservação do meio ambiente
A virtualização reduz o consumo de energia do Data Center, contribuindo para a preservação do
meio ambiente, por economizar energia e gastos com refrigeração e espaço físico.

Diferenciais:
Snapshot
O Snapshot é um recurso importante para guardar dados e configurações ou prevenir falhas ao
aplicar uma atualização crítica no servidor. Você pode utilizá-lo como backup pontual, pois é
possível restaurar o sistema, deixando-o exatamente como era no momento em que foi feito o
Snapshot.
Templates
Conte com uma conexão permanente com a internet, menor latência e alta disponibilidade com
caminhos redundantes em Gigabit e PTT (Pontos de Troca de Tráfego).

www.locaweb.com.br

Página 5 de 11

Redes
Seus servidores podem ser mantidos em áreas distintas do Data Center, o que previne qualquer
falha em sua aplicação.
Disco SSD
Com o SSD Intel conte com, ao menos, 10 vezes mais desempenho que um HD padrão na
escrita e leitura dos dados.
API
Automatize e controle seus servidores e suas rotinas de forma ágil com nossas API’s e ganhe
produtividade em suas tarefas.
Imagens pré configuradas
Ganhe agilidade no desenvolvimento da aplicação ao instalar ou reinstalar seu servidor, com
imagens prontas como LAMP e Wordpress.

Sistemas Operacionais e Bancos de Dados disponíveis
• Linux Debian 8 e 9: grátis
• Linux CentOS 6 e 7: grátis
• Ubuntu Server 16.04 e 18.04 LTS: grátis
• Fedora 24: grátis
• OpenSUSE 13: grátis
• Windows datacenter 2012 e 2016: Custo de licença incluso nos planos
Ao contratar um plano você pode definir o sistema operacional mais adequado, podendo
reinstalar e trocar o SO posteriormente.
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Condições comerciais
Os planos do VPS Locaweb são de pagamento mensal e contratados através do site
(https://www.locaweb.com.br/cloud/vps-locaweb). Os valores são baseados nas configurações
de serviços adicionais solicitados.

Serviços propostos Linux
Valor Unit.
(R$)

Período
Pagto.

1 TB de transferência e 20 GB de disco SSD

R$ 17,90

Mensal

VPS 1 GB com 2vCPUs

2 TB de transferência e 30 GB de disco SSD

R$ 35,90

Mensal

01

VPS 2 GB com 2vCPUs

3 TB de transferência e 40 GB de disco SSD

R$ 53,90

Mensal

01

VPS 3 GB com 2vCPUs

4 TB de transferência e 50 GB de disco SSD

R$ 80,90

Mensal

01

VPS 4 GB com 2vCPUs

5 TB de transferência e 60 GB de disco SSD

R$ 107,90

Mensal

01

VPS 6 GB com 4vCPUs

6 TB de transferência e 70 GB de disco SSD

R$ 160,90

Mensal

01

VPS 8 GB com 4vCPUs

7 TB de transferência e 80 GB de disco SSD

R$ 206,90

Mensal

Qtde.

Descrição

01

VPS 512 MB com 1vCPU

01
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Serviços propostos Windows
Valor Unit.
(R$)

Período
Pagto.

2 TB de transferência e 90 GB de disco SSD

R$ 139,00

Mensal

VPS 3 GB com 2vCPUs

3 TB de transferência e 100 GB de disco SSD

R$ 179,00

Mensal

01

VPS 4 GB com 2vCPUs

4 TB de transferência e 110 GB de disco SSD

R$ 229,00

Mensal

01

VPS 5 GB com 4vCPUs

5 TB de transferência e 120 GB de disco SSD

R$ 269,00

Mensal

01

VPS 6 GB com 4vCPUs

6 TB de transferência e 130 GB de disco SSD

R$ 299,00

Mensal

01

VPS 7 GB com 4vCPUs

7 TB de transferência e 140 GB de disco SSD

R$ 339,00

Mensal

01

VPS 8 GB com 4vCPUs

8 TB de transferência e 150 GB de disco SSD

R$ 379,00

Mensal

Qtde.

Descrição

01

VPS 2 GB com 2vCPUs

01

Recursos

Serviços adicionais
Descrição

Valor (R$)

Pagamento

Transferência (pacote de 25 GB)

R$ 6,00

Mensal

R$ 20,00

Mensal

R$ 20,00

Mensal

Endereço IP adicional
Snapshot adicional (cada snapshot criado)
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Suporte Locaweb
O VPS foi criado para clientes que possuam conhecimento técnico e buscam autonomia para
gerenciar seus negócios. Você conta com o suporte da nossa equipe nas seguintes situações:

Responsabilidades da Locaweb
• Hardware
• Infraestrutura de rede
• Conexão com a internet
• Disponibilidade do VPS Locaweb

Responsabilidades do Cliente
• Backup
• Atualizações de segurança
• Aplicações (Ex. banco de dados)
• Configurações do sistema operacional

Prazos e Demais Condições
Prazo de Ativação
Para boleto bancário ou cartão de crédito, o prazo é de 1 hora após recebermos a
comprovação automática do pagamento da instituição financeira.
A compensação bancária do boleto pode levar até 3 dias úteis e a confirmação do cartão de
crédito até 1 dia útil.
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Atendimento Exclusivo ao Parceiro
No programa AEP (Atendimento Exclusivo ao Parceiro), desenvolvedores e agências digitais
tem um time diversificado e completo, dedicado a atender qualquer necessidade relacionada
ao suporte, cobrança, cancelamento, comercial ou marketing.
Além disso, clientes AEP têm acesso aos seguintes benefícios:
• Consultor comercial para apoiar suas necessidades em tecnologia;
• Acesso para cadastrar seu portfólio no site Profissionais de Internet – sua vitrine virtual para
geração de leads;
• Descontos e/ou gratuidade em diversos eventos voltados para desenvolvimento, gestão, e
empreendedorismo etc.

Acordo de conﬁdencialidade
As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas exclusivamente para
descrever técnica e comercialmente as soluções da Locaweb a pedido do cliente e não
deverão, de forma alguma, ser utilizadas para qualquer outra finalidade.
Qualquer incompatibilidade das informações nesta proposta apresentada, o conteúdo vigente
será o contido no site da Locaweb (https://www.locaweb.com.br).
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Conheça também
Jelastic Cloud
Plataforma Cloud (PaaS) para desenvolvedores que precisam de escalabilidade ON DEMAND
em tempo real.
https://www.locaweb.com.br/cloud/jelastic
Hospedagem
Planos de Hospedagem de Sites sob medida, com funcionalidades adicionais como Email.
Criador de sites e Domínio grátis no 1º ano.
https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites
Cloud Hosting
Hospede em cloud com a facilidade do painel de hospedagem. Ideal para quem precisa de
mais performance em seu site.
https://www.locaweb.com.br/cloud/cloud-hosting
Servidores Dedicados
Conheça as soluções de Servidores Físicos Dedicados e confira mais disponibilidade e
desempenho aos seus projetos.
https://www.locaweb.com.br/servidores/servidores-dedicados

Saiba mais sobre estes e outros produtos em https://www.locaweb.com.br.
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