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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 à sede da Locaweb e é considerado o maior da América Latina.

Conheça nosso Data Center em detalhes clicando aqui.https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWsclicando aquihttps://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWsclicando aqui.https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs.https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs
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Soluções propostas

Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais 
do Object Storage.

Object Storage ou armazenamento orientado por objeto, é um termo geral para se referir a um 
tipo de armazenamento que seus sistema de funcionamento e hierarquia da informação é 
organizado em unidades, chamadas objetos.

Com junção da infraestrutura nacional, parceria da Red Hat Ceph Storage, compatibilidade 
com a API HTTP de padrão de mercado (S3) e modelo de cobrança simplificado, esta solução 
se torna ideal para armazenamento do conteúdo estático, backup, Big Data e disaster recover.

• Conteúdo estático
Aumente a disponibilidade de sites separando a aplicação do armazenamento dearquivos 
estáticos como documentos, imagens e vídeos em um ambiente com alta disponibilidade e 
escalável.

• Backup
Confie o armazenando de bancos de dados e arquivos críticos para seu negócio em um 
ambiente seguro e redundante com durabilidade de 99,999999999%.

• Big Data
Manipule e armazene grandes volumes de dados com economia real contando com upload 
ilimitado e pacotes de download incluso por plano.

• Disaster Recover 
Restabeleça sua aplicação em caso de imprevistos guardando seu backup em uma 
arquitetura distribuída com Dados replicados em diferentes discos. 

Object
Storage

Produto Principais características



www.locaweb.com.br Página 5 de 7

Principais benefícios

Alta Disponibilidade
Dados replicados com rede redundante de 10 Gbit

Escalabilidade
Aumento de espaço de acordo com a necessidade do projeto

Durabilidade
Infraestrutura resiliente que garante a integridade dos dados

Segurança
Transferência de dados realizada de forma criptografada

Features do Object Storage Locaweb

Compatível com S3
API HTTP com sintaxe padrão de mercado

Painel de controle
Facilidade e Autonomia para criar buckets e visualizar objetos

Relatórios de consumo
Em tempo real o uso de recursos de armazenamento e download

Permissionamento 
Gerencie chaves de acesso aos objetos

Documentação
Vasto conteúdo mantido pela comunidade RedHat Ceph Storage
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Condições comerciais

Os planos Object Storage Locaweb são de pagamento mensal. Outros valores são baseados 
nas configurações de serviços adicionais.

Qtde.

01

Descrição Valor unitário Incluso

Upload ilimitado e 50 GB
de download inclusoR$ 29,90

Prazo
contratual

Mensal100 GB de Armazenamento

01 R$ 69,90Mensal250 GB de Armazenamento

01 R$ 129,90Mensal500 GB de Armazenamento

01 R$ 249,90Mensal1 TB de Armazenamento

Serviços propostos

Upload ilimitado e 125 GB
de download incluso

Upload ilimitado e 250 GB
de download incluso

Upload ilimitado e 512 GB
de download incluso

Qtde.

01

Descrição Valor unitário Pagamento

MensalPacote adicional de 25 GB: R$ 7,50*Armazenamento

01
Pacote adicional de 100 GB: R$ 16,00*

Download Excedente: R$ 0,20 por GB/mêsDownload

01 Upgrade

*Impossibilidade de cancelamento de pacotes adicionais contratados sem perda de conteúdo

Adicionais

Mensal

MensalUpgrade disponível para os planos de
100 GB, 250 GB e 500 GB
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Prazos e demais condições

Prazo de Ativação

Para boleto bancário ou cartão de crédito, o prazo é de 1 hora após recebimento da 
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.

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 (www.locaweb.com.br). 

Conheça também 

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/

Hospedagem de sites 
Sites ilimitados, espaço em disco, transferência e banco de dados ilimitado com 1º ano de 
domínio grátis. https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites

Jelastic Cloud
Plataforma Cloud (PaaS) para desenvolvedores que precisam de escalabilidade ON DEMAND 
em tempo real. https://www.locaweb.com.br/cloud/jelastic/

VPS Locaweb
Servidor virtual privado com diversas distribuições Linux ou Windows e performance SSD.
https://www.locaweb.com.br/cloud/vps-locaweb/

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