Proposta Comercial
Produto: Google Workspace
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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;
• 265.000 clientes;
• 15.000 desenvolvedores parceiros;
• 14.000 servidores cloud;
• Capacidade para 25.000 servidores físicos;
Nossa infraestrutura compreende dois data centers no Estado de São Paulo, sendo um deles
integrado à sede da companhia. É considerado um dos maiores da América Latina.
https:/
/www.ocaweb.com.br/sobre-l
locaweb.com.aqui
br/sobre-l
ocaweb/
ocaweb/
clicando
.
Conheça nosso data center em detalhes https://www.l
aqui.
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Soluções propostas
Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais
do Google Workspace, solução do Google comercializada pela Locaweb

Principais Características
Produtividade e colaboração
Com os aplicativos inteligentes do Google, você e sua equipe podem trabalhar simultaneamente
em um mesmo arquivo, compartilhar documentos, agendas, contatos
Mobilidade
Crie, edite e compartilhe arquivos em qualquer lugar usando seu celular, laptop ou tablet
Segurança
Mantenha todos os dados de sua empresa seguros, centralizados e protegidos contra interrupções, com suporte 24 horas
Armazenamento em nuvem
Armazenamento a partir de 30GB para seus e-mails, arquivos e documentos.
Painel de administração
Autonomia para ativar usuários, definir opções de segurança e acessar funcionalidades e recursos exclusivos de administrador
Pagamento em boleto e em real
Além do cartão de crédito, na Locaweb você pode fazer seu pagamento em boleto e em real já
com todos os impostos inclusos e sem correr o risco da variação cambial

http://wiki.locaweb.com.br/
http://wiki.locaweb.com.br/
www.locaweb.com.br
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Condições Comerciais
Workspace Business
Starter

Workspace Business
Standard

Workspace Business
Plus

Google Meet

100 participantes, 24 horas,
quadro branco

150 participantes,
24 horas, quadro branco,
gravação, enquetes,
funcionalidades extras

250 participantes,
24 horas, quadro branco,
gravação, enquetes,
funcionalidades extras

Google Drive

30 GB/por usuário de
armazenamento em nuvem

2 TB/por usuário de
armazenamento em nuvem

5 TB/por usuário de
armazenamento em nuvem

Gmail
Google Agenda

Documentos,
planilhas
e apresentações
Formulários
Grupos
Sites
Admin Console

Controle detalhado
de acesso e
compartilhamento

Relatórios e
alertas de auditoria

www.locaweb.com.br

-

-

-

-

Permite definir quais
departamentos ou
funções podem sincronizar
arquivos, acessá-los sem
conexão, gerencia chaves
de segurança, realiza
alterações de
permissões, entre outros.
Relatórios para acompanhar
atividades relacionadas aos
arquivos, configura alertas para
eventos-chave, como
compartilhamento de arquivos
confidenciais com usuários
externos, entre outros.
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Workspace Business
Starter

Descoberta Legal

Pesquisa Legal

Retenção de Dados

Retenção de Dados

Preço

-

-

-

Workspace Business
Standard

Workspace Business
Plus

-

Procura e exporta dados
facilmente para cumprir
obrigações legais e responder
a ações judiciais.

-

-

O Vault oferece flexibilidade
para procurar usuários
específicos ou
unidades organizacionais
para que os administradores
sejam mais eficientes na
coleta e produção de
dados para pesquisas.

O Vault permite aplicar
retenções de litígios a
usuários específicos
para manter seus dados
durante o tempo em que
eles estão envolvidos em
processos legais ativos.

-

-

Registro de dispositivos
Android de propriedade da
empresa, restrições
adicionais e relatórios de
inatividade. Relatórios,
auditorias e alertas em casos de
atualizações do aplicativo
e do sistema operacional,
mudanças nas configurações e
eventos suspeitos, entre outros.

Mensal

Mensal

Mensal

R$ 34,14/mês

R$ 54,69/mês

R$ 102,90/mês

Anual

Anual

Anual

R$ 29,56/mês¹

R$ 52,40/mês¹

R$ 88,80/mês¹

R$ 354,72/ano

R$ 628,80/ano

R$ 1.065,60/ano
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Limites válidos para todos os planos:
Tipo de limite

Descrição

Mensagens por dia

Limite de envio diário*

Limite
2.000 (500 para
contas de avaliação

Mensagens encaminhadas
automaticamente

Mensagens encaminhadas automaticamente de outra
conta; não incluso no limite de envio diário

10.000

Filtro de e-mail para
encaminhamento automático

Filtros de conta que encaminham e-mails automaticamente

20

Destinatários por mensagens

Endereço nos campos Para, Cc e Cco de um único e-mail*

2.000 (500 externos)

Destinatários por mensagens
enviada via SMTP (por
usuários do Acesso
POP ou MAP)

Endereço nos campos Para, Cc e Cco de um único e-mail*

100

Total de destinatários
por dia

Endereço inidviduais que contam em todos os e-mails
enviados; cinco e-mails enviados para 10 endereços
contam como 50 destinatários*

10.000

Destinatários externos
por dia

Endereços de e-mail fora do domínio principal, incluindo
aliases de dominío alternativos

3.000

Destinatários exclusivos
por dia

Endereço inidviduais que contados uma vez por dia;
cinco e-mails enviados para 10 endereços são
contados como 10 destinatários exclusivos*

3.000 (2.000 externos,
500 externos para
contas de avaliação

* Aplicável tanto a destinatários internos quanto externos

www.locaweb.com.br
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Prazos e condições gerais
1. 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.
2. Acordo de confidencialidade
As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade
exclusiva de 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
divergência entre as condições desta proposta com o site da Locaweb, prevalecem as
informações do site.

Conheça também
Hospedagem de Sites
Recursos ilimitados para hospedar o seu site com domínio grátis e o melhor custo-benefício.
https://www.locaweb.com.br/hospedagem-de-sites/
Email Locaweb
E-mail profissional personalizado com a sua marca, com domínio grátis.
https://www.locaweb.com.br/solucoes-de-email/email-locaweb/
Office 365
Office e aplicativos da Microsoft na nuvem para aumentar a produtividade.
https://www.locaweb.com.br/office-365/
Email Marketing Locaweb
Divulgue novidades e ofertas para os seus clientes com baixo custo.
https://locaweb.com.br/emailmarketing

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