
Proposta Comercial
Produto: Cloud Hosting
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https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs
https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs

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 Data Center em detalhes clicando aqui.



Qtde. Descrição Valor Total Pagamento

1
Cloud Hosting 2 GB
• 2 vCPUs;
• 50 GB de disco;
• Transferência ilimitada.

R$ 179,90 Mensal

1

Cloud Hosting 3 GB
• 2 vCPUs;
• 50 GB de disco;
• Transferência ilimitada.

R$ 259,90 Mensal

1
Cloud Hosting 4 GB - 32 GB
• 2 - 8 vCPUs;
• 50 GB de disco;
• Transferência ilimitada.

R$ 329,90 a 
R$ 1.749,90 Mensal

Condições comerciais
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Soluções propostas

O Cloud Hosting da Locaweb promove um ambiente com disponibilidade e segurança 
necessárias, além de garantir um plano de continuidade de seus negócios sem precisar se 
preocupar com a administração da sua infraestrutura de TI.

A Locaweb se responsabiliza pelo gerenciamento de:

• Recursos do servidor (memória, disco e transferência);
• Infraestrutura de rede e conexão com a internet;
• Disponibilidade do servidor cloud;
• Rotinas de Backup e Restore (para problemas na infraestrutura e na aplicação);
• Atualizações de manutenção de segurança, sistema operacional e servidor web;
• Firewall e Banco de dados.

• Cloud computing com painel de Hospedagem de sites;
• Atualizações de segurança e configuração de firewall;
• Atualização de sistema operacional e servidor web;
• Rotinas de backup e restore (para problemas na infraestrutura e na aplicação);
• Monitoração de hardware e serviços;
• Garantia de disponibilidade SLA de 99.5,%.

Principais característicasProduto

Gerenciamento 
incluso



Recursos Web Web + Banco de Dados

Sites e Domínios Ilimitados

Bases 
Compartilhadas

Bases Dedicadas

Memória e 
processamento

2 GB com 2 vCPUs até 
32 GB com 8 vCPUs
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Tipos de Servidor - escolha o tipo mais adequado às suas necessidades

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.

Ilimitados

MySQL ou PostgreSQL

Ilimitados

MySQL ou PostgreSQL

---

Banco de Dados

- Ilimitados

Sistemas operacionais e bancos de dados disponíveis

Qualidade Descrição Valor Pagto

1
Licença Windows Server 2008 (por vCPU) para ASP;
ASP, ASP.NET 2.0/3.5/4.0 (medium trust level); PHP 

5.2 e 5.3
R$ 21,90 Mensal

1 Licença MySQL 5.6 ilimitado*, administrado via 
PHPMyAdmin Grátis Mensal

1 Linux CentOS 7
PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 e 7.1 Grátis Mensal

-

2 GB com 2 vCPUs até 
32 GB com 8 vCPUs

4 GB com 2 vCPUs até 
32 GB com 8 vCPUs

MySQL (Linux) MySQL (Linux)

Caixas Postais 150 - 150

Linguagens

*Limite da capacidade do servidor.

PHP ou ASP.NET - PHP 



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

www.locaweb.com.br
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www.locaweb.com.br

https://www.locaweb.com.br/servidores

https://www.locaweb.com.br/cloud/vps-locaweb/

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

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

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.

https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites

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

https://ajuda.locaweb.com.br/

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. 


