
Proposta Comercial
Produto: E-mail GO
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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 Datacenters no Estado de São Paulo, sendo 
um deles integrado à sede da Locaweb e é considerado o maior da América Latina.

Conheça nosso Datacenter em detalhes clicando aqui.
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Produto

O Email GO é o e-mail além do e-mail, com recursos avançados de calendário e sincronização. 
É um produto seguro, simples e eficiente e com um preço que cabe no seu bolso!

Se necessário, contrate caixas adicionais e monte seu plano com quantas caixas postais 
precisar.

IMPORTANTE: Se o valor da cobrança mensal não atingir o valor total de R$ 49,00, o plano 
será cobrado automaticamente no período trimestral e de forma antecipada.

Desconto para pagamentos anuais e trimestrais, já contemplados nos preços acima.
Valor mensal cobrado de acordo com a periodicidade do restante do plano.

Planos e Preços

Plano Quantidade de 
caixa postais

Espaço por 
caixa postal

Planos
Mensais

Planos
Trimestrais

Plano
Anuais

E-MAIL GO 01 01 30 GB R$ 7,69 R$ 21,90 R$ 83,88

E-MAIL GO 02 02 30 GB R$ 15,38 R$ 43,80 R$ 166,80

E-MAIL GO 05 05 30 GB R$ 33,00 R$ 94,50 R$ 360,00

E-MAIL GO 10 10 30 GB R$ 61,49 R$ 174,00 R$ 670,80

ADICIONAL 1 01 30 GB R$ 7,69 R$ 21,90 R$ 83,88

ADICIONAL 10 10 30 GB R$ 61,49 R$ 174,00 R$ 670,801
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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 compro-
vação automática do pagamento da instituição financeira.

2. Acordo de confidencialidade

As informações contidas nessa proposta são confidenciais e fornecidas para a finalidade exclu-
siva 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.

Principais características

Administração

• Gerenciamento das contas por meio do Painel de Controle
• Criação de caixas postais e grupos de e-mail
• Configuração das contas de e-mail e das funcionalidades para cada usuário
• Crie apelidos para suas caixas postais

Funcionalidades

• Acesso POP, SMTP e IMAP
• Redirecionamento de mensagem a um e-mail externo
• Gerenciamento e agrupamento de pastas
• Catálogo de endereço
• Corretor ortográfico
• Bloqueio ou liberação de mensagens vindas de destinatários específicos
• Confirmação da origem do remetente
• Antivírus
• Anti-phishing (fraude eletrônica)
• Filtro para barrar domínios indesejados
• Acesso opcional por SSL
• Segurança e AntiSpam
• 20 MB para cada mensagem de saída via Webmail (com anexos)
• 40 MB para cada mensagem de saída via Outlook (com anexos)



Principais Benefícios

1. Mobilidade
Configure e visualize seus compromissos e contatos em qualquer dispositivo.

2. Painel de Controle
Interface amigável para você administrar, criar e configurar facilmente suas contas.

3. Escalabilidade
Migre de forma simples e prática entre os planos, à medida que seus negócios evoluem.

4. Segurança
Atualização automática de AntiSpam e antivírus para bloquear arquivos e mensagens suspeit-
as e acesso seguro ao webmail (SSL) para ler, enviar e receber e-mails.

5. Suporte Locaweb
Você conta com atendimento especializado por telefone, chat e sistema de chama 24x7, 
incluindo finais de semana e feriados.
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MOBILE DESKTOP

Exchange Calender Contacts Calendar Outlook Contacts Calender Thunderbird* Contacts Outlook 10 Outlook 13 Outlook 16 Thunderbird* Contacts

Iphone Android Mac Windows

• 40 MB por mensagem recebida (com anexos).
• Até 100 destinatários para cada e-mail enviado.
• Até vinte arquivos anexados para cada e-mail.
• Envio de até 100 mensagens a cada 1 hora para cada caixa postal do seu domínio.
• Envio de até 1.000 mensagens pelo mesmo IP do seu domínio a cada 1 hora.
• Não há limite de mensagens enviadas para e-mails do mesmo domínio hospedado na 
Locaweb.
• Atualização automática de calendário e contato.
• Acesso e-mail: via Webmail ou leitores como Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, 
Apple Mail, entre outros.
• Acesso mobile em android apenas nas versões 8+.
• Aplicativos recomendados:

*Para correto funcionamento há dependência de plugins.
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Material de apoio

Confira alguns tutoriais para usar a ferramenta Flexibilidade 

e performance com os novos planos de Email


