Proposta Comercial
Produto: Oﬃce 365
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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 G Suite, solução do Google comercializada pela Locaweb

Principais Características
MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS ESSENTIALS
• Office online para criação e edição de documentos com a utilização dos aplicativos Word;
• OneNote;
• PowerPoint e Excel em um navegador;
• Caixa de e-mail com 50 GB de armazenamento;
• 1 TB de armazenamento e compartilhamento de arquivos no One Drive;
• Acesso às funcionalidades Exchange;
• Sharepoint;
• Skype for Business;
• Microsoft Teams;
• Yammer;
• Limite de contratação de 300 licenças.
MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS
• Office online para criação e edição de documentos com a utilização dos aplicativos Word;
• OneNote;
• PowerPoint e Excel em um navegador;
• Possibilidade de instalação completa dos aplicativos do Office (Outlook; Word; Excel; Power Point; One Note;
Access; Publisher) em até 5 PCs por licença contratada;
• 1 TB de armazenamento e compartilhamento de arquivos no One Drive;
• Limite de contratação de 300 licenças.
MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM
• Office online para criação e edição de documentos com a utilização dos aplicativos Word;
• OneNote;
• PowerPoint e Excel em um navegador;
• Possibilidade de instalação completa dos aplicativos do Office (Outlook; Word; Excel; Power Point; One Note;
Access; Publisher) em até 5 PCs por licença adquirida;
• Caixa de e-mail com 50 GB de armazenamento;
• Acesso às seguintes funcionalidades: Exchange; Sharepoint;; Skype for Business; Microsoft Teams; Yammer;
• 1 TB de armazenamento e compartilhamento de arquivos no One Drive;
• Limite de contratação de 300 licenças.

http://wiki.locaweb.com.br/
http://wiki.locaweb.com.br/
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MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E1
• Office online para criação e edição de documentos com a utilização dos aplicativos Word;
• OneNote;
• PowerPoint e Excel em um navegador;
• Caixa de e-mail com 50 GB de armazenamento;
• Acesso às seguintes funcionalidades: Exchange; Sharepoint;; Microsoft Teams; Yammer; Office Graph; Microsoft
StaffHub;
• 1 TB de armazenamento e compartilhamento de arquivos no One Drive;
• Soluções de conformidade para dar suporte aos recursos de Governança de Dados;
• Auditoria e Descoberta Eletrônica;
• Políticas de retenção e exclusão manuais;
• Caixa de correio e pesquisa de site interno;
• Sem limite de licenças para contratação.
MICROSOFT OFFICE 365 PRO PLUS
• Office online para criação e edição de documentos com a utilização dos aplicativos Word;
• OneNote;
• PowerPoint e Excel em um navegador;
• Possibilidade de instalação completa dos aplicativos do Office (Outlook; Word; Excel; Power Point; One Note;
Access; Publisher) em até 5 PCs por licença adquirida;
• Acesso às seguintes funcionalidades: Skype for Business; 1 TB de armazenamento e compartilhamento de
arquivos no One Drive;
• Gerenciamento dos aplicativos pela empresa com Política de Grupo;
• Telemetria e Ativação de Computador Compartilhado;
• Proteção de Informações;
• Gerenciamento de Direitos e Prevenção contra Perda de Dados para e-mails;
• Sem limite de licenças para contratação.
MICROSOFT OFFICE 365 ENTERPRISE E3
• Office online para criação e edição de documentos com a utilização dos aplicativos Word;
• OneNote; PowerPoint e Excel em um navegador;
• Possibilidade de instalação completa dos aplicativos do Office (Outlook; Word; Excel; Power Point; One Note;
Access; Publisher) em até 5 PCs por licença adquirida;
• Caixa de e-mail com 50 GB de armazenamento;
• acesso às seguintes funcionalidades: Exchange; Sharepoint; Skype for Business; Microsoft Teams; Yammer.
Office Graph; Microsoft StaffHub;
• 1 TB de armazenamento e compartilhamento de arquivos no One Drive;
• Gerenciamento dos aplicativos pela empresa com Política de Grupo;
• Telemetria e Ativação de Computador Compartilhado;
• Soluções de conformidade para dar suporte aos recursos de Governança de Dados;
• Auditoria e Descoberta Eletrônica Políticas de retenção e exclusão manuais;
• Caixa de correio e pesquisa de site interno e retenção legal Proteção de Informações;
• Gerenciamento de Direitos e Prevenção contra Perda de Dados para e-mails;
• Sem limite de licenças para contratação.

www.locaweb.com.br

Página 5 de 7

Principais Benefícios
1. Colaboração e Produtividade
Criação, compartilhamento e edição de arquivos e documentos simultaneamente, em tempo
real
2. Políticas de segurança e conformidade
Projetado de acordo com o Microsoft Security Development Lifecycle (SDL). Usa a abordagem
de proteção abrangente para fornecer camadas físicas, lógicas e de dados de recursos de
segurança e práticas operacionais recomendadas.
3. Integração
Os aplicativos inteligentes do Office 365 são totalmente integrados um com o outro
4. Mobilidade
Pode ser utilizado no desktop, tablete, celular e pela web de forma integrada, de qualquer lugar

Condições Comerciais
Plano

Planos Mensais

Planos Anuais

Business Essentials

R$ 26,00

R$ 22,20¹ ²

Business

R$ 43,30

R$ 36,50¹ ²

Business Premium

R$ 65,10

R$ 50,30¹ ²

E1

R$ 44,30

R$ 41,30¹ ²

Pro Plus

R$ 76,50

R$ 69,50¹ ²

E3

R$ 111,00

R$ 101,00¹ ²

¹ Valor equivalente por mês.
² Desconto para pagamentos anuais já contemplados nos preços acima.

IMPORTANTE: Se o valor da cobrança mensal não atingir o valor total de R$ 50,00; o plano
será cobrado automaticamente no período trimestral e de forma antecipada.
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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/
G Suite
Aplicativos inteligentes do Google Cloud com pacote de recursos off-line e Gmail profissional.
https://www.locaweb.com.br/gsuite/
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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