
ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
EQUINIX HYBRID CLOUD

Esta Especificação de Serviços (“Especificação”) complementa 
e estabelece termos e condições adicionais que regem o uso 
do “Equinix Hybrid Cloud” pelo Cliente, conforme descrito na 
Order Equinix aplicável. Quaisquer termos não definidos neste 
documento terão seus significados atribuídos na Ordem ou no 
MCA Master Country Agreement aplicável ou outro Contrato 
similar entre as Partes (“Contrato”).

1. Descrição do serviço 

O produto Equinix Hybrid Cloud oferece um ambiente de cloud 
essencialmente híbrido. O Equinix Hybrid Cloud disponibiliza 
recursos de cloud dedicados (reservados exclusivamente para 
o Cliente) e permite o consumo adicional de recursos de cloud 
compartilhados, enquanto possibilita o gerenciamento do seu 
ambiente multi-cloud em um único portal. O consumo dos 
recursos acima do baseline contratado pode ser cobrado On 
demand (sob demanda).

O Hybrid Cloud oferece um portal de gerenciamento onde 
o cliente poderá acompanhar seu consumo de recursos, 
pagamentos e configurações gerais do produto. Além disso, 
terá acesso a um portal multi-cloud (CMP) que permitirá 
gerenciamento de recursos em outros Cloud Providers (AWS, 
Azure e GCP).

Modalidades de contratação 

O produto Hybrid Cloud é oferecido em modalidade Standard: 

Standard: Cliente contrata os recursos dedicados e pode 
consumir recursos sob demanda, quando necessário. Nesta 
modalidade o Cliente deve escolher previamente a capacidade 
que será contratada como baseline (escolhendo valores de 
vCPUs, vRAM, vHD e, quando aplicável, Block Storage Tier1, 
Tier2 e Tier3); 

O Cliente dispõe ainda de um portal multi-cloud para integrar 
e gerenciar suas clouds públicas (Azure, AWS e GCP). Ao 
conectar nestes provedores, o Cliente deverá pagar uma taxa 
por máquina virtual que será gerenciada por ele através deste 
portal multi-cloud (CMP).

Ativação

A Equinix Brasil é responsável pela ativação inicial do produto 
Equinix Hybrid Cloud, conforme a modalidade contratada pelo 
Cliente. As atividades previstas na ativação são:

A. Provisionamento de recursos dedicados;

B. Disponibilização de acesso ao portal Equinix Cloud Portal;

Nessa ocasião o Cliente receberá o acesso ao portal de 
gerenciamento multi-cloud, permitindo assim que inicie a 
utilização do produto. 

Para conectar o novo ambiente Equinix Hybrid Cloud à Internet 
ou a outro ambiente do Cliente no IBX, serão necessárias 
atividades de provisionamento de outras soluções – as quais 
podem ser contratadas em apartado (Ex. Network Edge, EQX 
Cloud Exchange, etc).

Suporte Básico já incluído

A Equinix Brasil oferece o suporte 24x7 somente para o produto 
Equinix Hybrid Cloud. Os serviços abaixo poderão ser solicitados 
via abertura de chamado no Equinix Service Desk, via telefone ou 
portal, sem custo adicional:

• Investigar e resolver falha do serviço

• Informações sobre o produto

Suporte a nível de sistema operacional ou aplicações pode ser 
disponibilizado opcionalmente através da contratação separada 
(Premier Support).

Suporte Adicional

A Equinix Brasil oferece o Suporte Adicional, não incluso no 
produto Equinix Hybrid Cloud. Todos os serviços estão descritos no 
documento Catálogo de Serviço Equinix e podem ser solicitados 
no Equinix Service Desk, via telefone ou portal, e serão cobrados 
adicionalmente na modalidade Premier Support Hour, através de 
cobrança não recorrente (NRC).

Cobrança

No Hybrid Cloud (standard) o cliente se compromete com o baseline 
contratado e pelo pagamento sob demanda (On Demand) de 
qualquer recurso extra consumido. Qualquer uso acima do baseline 
contratado (conforme descrito no contrato), utilizando recursos 
adicionais dedicados ou compartilhados) será cobrado.
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Recursos Computacionais Dedicados

A cobrança do baseline será recorrente mensal (MRC) de acordo 
com a quantidade predeterminada de recursos dedicados 
reservados no momento da contratação. Se porventura algum 
recurso dedicado for consumido além das quantidades contratadas, 
o cliente será cobrado de acordo com seu tempo de uso e conforme 
tabela dos recursos OnDemand. 

Recursos Computacionais Compartilhados

A cobrança dos recursos computacionais compartilhados 
será sempre variável, de acordo com seu consumo e emitida 
mensalmente, de acordo com seu tempo de uso e conforme tabela 
dos recursos OnDemand.

Consumo de vCPU e vRAM sob demanda

Para os recursos computacionais vCPU e vRAM consumidos acima 
do baseline contratado (OnDemand), a bilhetagem inicia a partir 
do momento que a máquina virtual for ligada e é interrompida no 
momento que a máquina virtual for desligada. Neste cenário, os 
eventos Ligar Máquina Virtual e Desligar Máquina Virtual, coincidem 
com os eventos Recurso Ativo e Recurso Ocioso, definindo o 
consumo destes elementos.

Para os recursos computacionais vCPU e vRAM, o tempo para 
bilhetagem se dará conforme exemplo no gráfico abaixo:

Consumo de vHD e Block Storage Tiers I, II e III – OnDemand 
(sob demanda)

Para os recursos computacionais vHD e Block Storage consumidos 
acima do baseline contratado ou no ambiente OnDemand, a 
bilhetagem inicia a partir do momento que o recurso (volume de 
armazenamento) for criado e é interrompida no momento que o 
recurso é destruído.

Neste cenário, os eventos Criar Disco e Apagar Disco, coincidem 
com os eventos Recurso Ativo e Recurso Ocioso. Para os recursos 
vHD ou Block Storage, o tempo para bilhetagem considera a 
hora inteira (1 hora) como valor unitário e frações de hora serão 
arredondadas para a próxima hora inteira ao se realizar a cobrança. 

A cobrança será feita a cada 30 dias, conforme fórmula abaixo: 

Valor da cobrança = (Tempo arredondado de Recurso Ativo * Valor 
do recurso ativo por hora)

Utilização do portal multicloud

A utilização do Equinix Cloud Portal será cobrada sob demanda, por 
cada máquina virtual gerenciada neste portal.

O Equinix Hybrid Cloud não contempla o faturamento de recursos 
computacionais em provedores de nuvem pública. Para tal, 
este serviço pode ser oferecido como parte da oferta do Cloud 
Management/Reselling.

2. Características

Recursos Computacionais Dedicados

Os recursos computacionais dedicados são disponibilizados 
através de um pool de recursos exclusivos para o Cliente, ou 
seja, sem concorrência com outros Clientes. 

A maneira como os recursos computacionais dedicados são 
alocados é determinada pela Equinix Brasil, de forma que, 
sua distribuição seja realizada conforme a demanda e em 
concordância ao atendimento do Acordo de Níveis de Serviço 
(SLA) do serviço Equinix Hybrid Cloud.

As características específicas dos itens contratados constarão 
na Ordem Equinix e devem obedecer às limitações descritas 
neste documento. O pool de recursos é formado por processador 
(vCPU), memória (vRAM) e armazenamento (vHD e Block 
Storage Tier I,II ou III).

Limites máximos em uma única máquina virtual

Os limites máximos de alocação de Processador (vCPU) e 
Memória (vRAM) por uma única máquina virtual estão vinculados 
ao modelo do cluster escolhido na contratação do Equinix Hybrid 
Cloud. Estes clusters estão disponíveis nas opções abaixo:

O limite máximo de alocação para o recurso de armazenamento 
(vHD) em uma única máquina virtual é fixo em 120GB, visto que o 
objetivo deste recurso é apenas para uso pelo Sistema Operacional. 

Demais dados devem ser direcionados para o Managed Storage 
que é oferecido em três Tiers diferentes. 

O limite máximo de um único disco dentro de uma máquina virtual 
é de 16TB, podendo ser apresentados múltiplos discos para cada 
máquina virtual, se assim contratado pelo Cliente.
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RECURSO 
CRIADO

RECURSO 
ATIVO

RECURSO 
OCIOSO

RECURSO 
DESTRUÍDO

TEMPO 
RECURSO 
OCIOSO

TEMPO RECURSO ATIVO
TEMPO 

RECURSO 
OCIOSO

TEMPO PARA BILHETAGEM

13:00 13:30 18:00 21:00

Sem demanda na infraestrutura da Cloud
Com demanda na infraestrutura da Cloud

CLUSTER SIZE MÁXIMO DE VCPU 
POR VM

MÁXIMO DE VRAM 
POR VM

Small 32 vCPUs 128 GB

Medium 40 vCPUs 192 GB

Large* 80 vCPUs 512 GB

* Cluster Size Large pode ser escolhidos mediante disponibilidade Equinix
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Recursos Computacionais Compartilhados

Os recursos compartilhados são disponibilizados pela Equinix Brasil 
em uma infraestrutura segura e com alta disponibilidade. As instâncias 
criadas nessa infraestrutura concorrerão recursos computacionais 
com outros Clientes (recursos compartilhados). As capacidades foram 
dimensionadas para uma carga de trabalho (workload) variável.

Equinix Hybrid Cloud já vem com os recursos compartilhados 
habilitados para uso sob demanda.

Os limites máximos para alocação de Processador (vCPU) e 
Memória (vRAM) para uma única máquina virtual no ambiente 
compartilhado respeitará os mesmos limites estabelecidos acima 
para o Cluster Size Medium (ver tabela acima).

Os recursos de memória virtual são alocados pela Equinix Brasil de 
forma que sua distribuição seja realizada conforme a demanda e em 
concordância ao atendimento do Acordo de Nível de Serviço (SLA) 
do Equinix Hybrid Cloud.

Imagens de Sistemas Operacionais

O produto Equinix Hybrid Cloud possui as seguintes imagens de 
Sistemas Operacionais já predefinidas no Equinix Cloud Portal para 
rápido provisionamento:

• Microsoft Windows Server
• RedHat Enterprise Linux
• SUSE Enterprise Linux
• Ubuntu Server Linux
• CentOS Linux
• Debian Linux

As imagens serão oferecidas na última versão disponível do sistema 
operacional e em até 2 versões anteriores (de acordo com a matriz 
de suporte oficial do fabricante). 

No Equinix Hybrid Cloud o Cliente é responsável pelas licenças 
de softwares utilizadas em suas máquinas virtuais. O Cliente 
declara estar ciente que o uso de Software está sujeito aos termos 
do fornecedor. Equinix Brasil permitirá que o Cliente utilize suas 
licenças para o uso no produto Equinix Hybrid Cloud ou Licenças 
podem ser adquiridas através do Equinix Software Licensing, 
sempre que autorizadas pelo fabricante do software. 

Para que o Cliente possa utilizar suas licenças de software na 
Equinix Hybrid Cloud, as licenças deverão estar regulares e 
atualizadas. Eventual falha ou dano ocasionado pelas licenças 
trazidas pelo Cliente não poderão ser imputadas à Equinix.

Perfis de hardware para máquinas virtuais

O Equinix Hybrid Cloud permite a contratação de uma 
combinação livre de vCPUs e vRAM (além dos recursos citados 
de vHD e Block Storage). 

Entretanto, no momento de criar as máquinas virtuais os Clientes 
deverão escolher entre diversos perfis de hardware disponibilizados 
(combinações de vCPU e memória), respeitando os limites máximos 
de vCPU e vRAM mencionados acima.  

Os perfis de hardware para máquinas virtuais servem para 
otimizar a configuração segundo melhores práticas e os Clientes 
deveriam aderir a eles. Embora já tenham uma quantidade razoável 
de combinações, se porventura o Cliente tiver alguma outra 
necessidade combinatória específica, poderá solicitar via ticket. 
A solicitação terá sua viabilidade técnica analisada e o novo perfil 
poderá ser criado.

Equinix Cloud Portal

O Cliente terá uma visão única dos seus recursos nas diferentes 
infraestruturas de Cloud através do Equinix Cloud Portal. Com 
o portal, o Cliente terá funcionalidades de gestão operacional 
através de consoles de gerenciamento do ambiente dedicado, 
compartilhado e de clouds públicas.

Gestão do Consumo (utilização)

No portal, o Cliente poderá observar rapidamente a quantidade 
de recursos contratados vCPU, vRAM, vHD e Block Storage Tier 
1, 2 e 3 versus a quantidade de recursos disponíveis, além de 
visualizar seu consumo histórico de recursos do ambiente dedicado, 
compartilhado e do Storage.

Gestão Financeira

O Equinix Cloud Portal terá como funcionalidade o 
acompanhamento dos gastos relacionados ao produto, onde o 
Cliente poderá observar os gastos relacionados ao ambiente 
dedicado, compartilhado e de gerenciamento de provedores de 
nuvem pública. Essas informações estarão disponíveis visualmente 
e permitirão a visualização do consumo. Essas informações 
ainda poderão ser exportadas em arquivo CSV para análises 
complementares do Cliente.

Configurações disponíveis

Estará disponível para o Cliente a possibilidade de criação de um 
alerta simples, indicando diariamente se o Cliente atingiu o consumo 
determinado dos recursos além do contratado. O Cliente deverá 
configurar este alerta para o valor desejado e indicando endereços 
de e-mail para receber a mensagem. 

Gestão operacional

Além de visualizar os itens, o Cliente terá acesso ao catálogo de 
serviços operacionais disponibilizado através do Equinix Cloud Portal. 

Outras funcionalidades disponíveis (em verde) no Equinix 
Cloud Portal:

3 OF 5EQUINIX CONFIDENTIAL 



Equinix.com.br

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS 
EQUINIX HYBRID CLOUD

Operações avançadas inerentes a cada infraestrutura de Cloud que 
estiverem disponíveis no portfólio de serviços do provedor e nuvem, 
deverão ser realizadas na interface (GUI, CLI ou API) da própria 
infraestrutura de Cloud. Todas as funcionalidades listadas acima só 
estarão disponíveis em nuvens públicas homologadas pelo time da 
Equinix Brasil.

Restrições e Premissas

O produto Equinix Hybrid Cloud possui as seguintes restrições/
premissas:

• A Equinix Brasil não oferece garantia e suporte sobre os serviços 
contratados com o Cloud Service Provider terceiro; 

• As capacidades contratadas do produto por um Cliente não 
poderão ser subdivididas ou compartilhadas com outros Clientes. 

• Os custos adicionais de transferência de dados ou de conexão 
com o Cloud Service Providers Terceiros não estão incluídos no 
Equinix Hybrid Cloud.

• Para conexão com os provedores de nuvem pública, a Equinix 
sugere a contratação do Equinix Fabric®

• Para Clientes na modalidade Standard, a Equinix garantirá até 
50% de capacidade contratada em sua baseline disponível 
no ambiente compartilhado. Assim, caso o cliente queira 
contratar capacidade adicional, esta será limitada a 50% da 
capacidade já previamente contratada pelo cliente. Após este 
limite novas solicitações no ambiente compartilhado poderão 
ser disponibilizadas ou negadas de acordo com a capacidade 
disponível no momento. 

• Após a ativação do Equinix Hybrid Cloud, é necessário utilizar 
alguma solução complementar para conectar essa infraestrutura 
na Internet ou ao ambiente do Cliente no IBX. Para tal, essa 
solução deverá ser compatível com BGP. 

• A Equinix não tem a obrigação, tampouco a possibilidade jurídica 
ou material, de fiscalizar ou, de qualquer forma, acompanhar ou 
controlar o conteúdo ou os dados transmitidos ou armazenados 
pelo Cliente. Por conseguinte, a Equinix não tem qualquer 
responsabilidade, direta ou indireta, sobre o conteúdo e/ou 
dados transmitidos ou armazenados pelo Cliente, especialmente, 
mas não limitado a, no que diz respeito a origem, integridade, 
veracidade e/ou violações a acordos de sigilos e/ou propriedade 
intelectual, sobre quaisquer veiculações, inclusive de caráter 
ilegal, imoral ou antiético, porventura realizadas pelo Cliente. 
O Cliente assume toda e qualquer responsabilidade pelas 
operações de e-commerce e/ou e-business, assim entendidas 
as operações de venda e compra em meio virtual que impliquem 
transferência de informações confidenciais do Cliente e terceiros, 
tais como o número de cartão de crédito, códigos e senhas, 
entre outros, isentando a Equinix de qualquer responsabilidade 
advinda das referidas operações.

3. Acordos de Nível de Serviço (SLA)

O serviço Equinix Hybrid Cloud está dimensionado para oferecer o 
seguinte Acordo de Nível de Serviço:
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FUNCIONALIDADES EQUINIX CLOUD PORTAL

FUNCIONALIDADE EHC Amazon 
EC2

Microsoft 
Azzure GCP

Capacidade & Utilização ● ● ● ●

Relatórios ● ● ● ●

Provisionamento de VM via 
Template ● ● ● ●

Provisionamento orquestrado 
de VMs via Template ● ● ● ●

Adição de disco virtual na VM ● ● ● ●

Acesso a console de VM ● ● ● ●

Criar, reverter e remover 
snapshots de VM ● ● ● ●

Ligar, desligar e reiniciar VM ● ● ● ●

Apagar VM ● ● ● ●

Reconfiguração de VM ● ● ● ●

Inventário de Volumes de 
Storage ● ● ● ●

Criar/Deletar Volumes de 
Storage ● ● ● ●

Relacionamento de objetos 
de rede virtual ● ● ● ●

Inventário de Rede Virtual ● ● ● ●

Inventário de Sub-rede virtual ● ● ● ●

Grupos de Segurança ● ● ● ●

Criar/Deletar Rede Virtual ● ● ● ●

Criar/Deletar Sub-rede virtual ● ● ● ●

As funcionalidades não disponíveis no Equinix Cloud Portal estão em vermelho.

Serviços
SLA (Acordo 
de níveis de 

serviço)

Tempo máximo 
para recuperação 

de falhas (mês 
contratual)

Como é 
calculado

Disponibilidade 
dos recursos 
dedicados

99,90% 45 minutos Total de horas 
disponíveis / 

Total de horas 
no período de 

medição
Disponibilidade 
dos recursos 
compartilhados

99,90% 45 minutos
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O SLA é aplicado à infraestrutura de Equinix Hybrid Cloud e não 
às Aplicações ou Sistema Operacional ou recursos em provedores 
de nuvem pública.  A Equinix Brasil fornecerá desconto equivalente 
a 1 (um) dia de serviço ao Cliente na ocorrência de interrupções 
no provimento de infraestrutura que, somadas, tenham duração 
superior a 45 (quarenta e cinco) minutos para os serviços de 
Recursos Privados e Recursos Compartilhados.

Adicionalmente, serão concedidos descontos equivalentes a 1 
(uma) hora de serviço para cada período de interrupção de 15 
(quinze) minutos que se seguirem ao período de 45 (quarenta e 
cinco) minutos para o serviço de Recursos Privados e Recursos 
Compartilhados.

Manutenções programadas

A Equinix Brasil conduzirá manutenção programada de rotina 
do IBX. Nas hipóteses de manutenção programada de rotina os 
equipamentos do Cliente e/ou os equipamentos da Equinix Brasil 
poderão ficar impossibilitados de transmitir e/ou receber dados pelo 
tempo necessário para a solução da situação e o Cliente poderá 
ficar impossibilitado de acessá-los, sem que isto gere qualquer 
responsabilidade para a Equinix Brasil. 

A Equinix Brasil informará o Cliente, sobre a programação para a 
realização da manutenção programada de rotina, com antecedência 
de 15 (quinze) dias, preferencialmente, e de no mínimo 48 (quarenta 
e oito horas) horas para situações iminentes. Manutenções 
preventivas programadas pela Equinix Brasil e notificadas ao Cliente 
com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito horas) não serão 
contabilizadas para cálculo da disponibilidade acima citada.

Manutenções emergenciais

A Equinix Brasil poderá efetuar manutenção emergencial a qualquer 
tempo. Nessa hipótese os equipamentos do Cliente e/ou os 
equipamentos da Equinix Brasil poderão ficar impossibilitados de 
transmitir e/ou receber dados pelo tempo necessário para a solução 
da situação e o Cliente poderá ficar impossibilitado de acessá-los, 
neste caso, o Cliente fará jus aos descontos previstos conforme 
Acordo de Nível de Serviço acima citado.

O número máximo de descontos que a Equinix Brasil poderá 
conceder ao Cliente em um determinado mês contratual está 
limitado ao valor de 30 (trinta) dias do valor contratado pelo 
Cliente, independentemente do número de vezes em que o serviço 
disponibilizado ao Cliente permanecer inoperante ou da duração de 
referida inoperância durante o mesmo mês contratual. Como valor 
de referência para desconto será utilizado o valor da mensalidade 
do mês corrente da realização do evento.

4. Responsabilidades do cliente

O Cliente deverá fornecer e manter atualizado o endereço de 
e-mail e número de telefone para um contato principal e um 
contato operacional;

O Cliente não poderá:

• conduzir qualquer atividade que possa interferir ou prejudicar o 
serviço de qualquer outro Cliente;

• incluir nenhum componente de sua propriedade nos referidos 
equipamentos disponibilizados pela Equinix Brasil;

• solicitar atendimento em tecnologias que não são suportadas 
pelo time de suporte da Equinix Brasil.

5. Disposições diversas 

A presente Especificação de Serviços, o Contrato e a Ordem 
Equinix solicitada pelo Cliente representam o completo 
acordo e entendimento das Partes em relação ao serviço de 
Equinix Hybrid Cloud e substituem qualquer outro acordo ou 
entendimento, escrito ou oral.

A Equinix não possui qualquer responsabilidade, controle ou acesso 
ao conteúdo dos dados existentes no ambiente do Cliente.

Para que não restem dúvidas, a Equinix não tem a obrigação, 
tampouco a possibilidade jurídica ou material, de fiscalizar ou, de 
qualquer forma, acompanhar ou controlar o conteúdo ou os dados 
transmitidos ou armazenados pelo Cliente. Por conseguinte, a 
Equinix não tem qualquer responsabilidade, direta ou indireta, sobre 
o conteúdo e/ou dados transmitidos ou armazenados pelo Cliente, 
especialmente, mas não limitado a, no que diz respeito a origem, 
integridade, veracidade e/ou violações a acordos de sigilos e/ou 
propriedade intelectual, sobre quaisquer veiculações, inclusive 
de caráter ilegal, imoral ou antiético, porventura realizadas pelo 
Cliente. O Cliente assume toda e qualquer responsabilidade pelas 
operações de e-commerce e/ou e-business, assim entendidas 
as operações de venda e compra em meio virtual que impliquem 
transferência de informações confidenciais do Cliente e terceiros, 
tais como o número de cartão de crédito, códigos e senhas, entre 
outros, isentando a Equinix de qualquer responsabilidade advinda 
das referidas operações.

Privacidade e proteção de dados pessoais

Caso a Equinix receba, de forma em que tenha acesso lógico, 
qualquer dado pessoal do Cliente para processamento, a Equinix 
atuará como operadora de dados pessoais, de acordo com a Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados). Nesses casos, a 
Equinix se compromete a assegurar a confidencialidade dos dados 
pessoais compartilhados pelo Cliente, bem como tratar os dados 
pessoais de acordo com todas as leis e regulamentos de proteção de 
dados aplicáveis, e de acordo com  as instruções do Cliente, exceto 
nos casos em que o tratamento dos dados pessoais seja necessário 
para cumprimento de obrigações legais, envio aos fornecedores do 
serviços de Cloud, obrigações regulatórias a que se sujeite a Equinix, 
ou para realização das atividades comerciais do Equinix, desde que 
de acordo com as leis e regulamentos de privacidade e proteção de 
dados, o que desde já fica consentido pelo Cliente. 
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