
Proposta Comercial
Produto: Email Locaweb



1 R$ 5,00130 GB
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Produto

O Email Locaweb é uma solução de e-mail profissional eficiente que te ajudará a passar mais 
credibilidade para seus contatos. É um produto seguro, simples e eficiente com domínio grátis 
que aumenta a produtividade e a flexibilidade do dia a dia.

Planos e Preços

Plano

25

Quantidade de
Caixas Postais

INITIAL 25

Espaço por
Caixa Postal

Planos
Trimestrais

Planos
Anuais

R$ 900,001R$ 236,251

Planos
Mensais

R$ 82,5015 GB

50INITIAL 50 R$ 1500,001R$ 390,001R$ 137,5915 GB

100INITIAL 100 R$ 2700,001R$ 705,001R$ 247,5015 GB

200INITIAL 200 R$ 4800,001R$ 1260,001R$ 440,0015 GB

10STANDARD 10 R$ 600,001R$ 157,501R$ 55,0030 GB

25STANDARD 25 R$ 1425,001R$ 374,061R$ 131,2530 GB

50STANDARD 50 R$ 2700,001R$ 708,751R$ 247,5030 GB

100STANDARD 100 R$ 5100,001R$ 1338,751R$ 467,5030 GB

05BUSINESS 5 R$ 450,001R$ 118,141R$ 41,2550 GB

10BUSINESS 10 R$ 870,001R$ 228,391R$ 79,7550 GB

25BUSINESS 25 R$ 2100,001R$ 551,251R$ 192,5050 GB

50BUSINESS 50 R$ 4050,001R$ 1065,001R$ 371,2550 GB

1

CAIXA POSTAL
ADICIONAL

R$ 3,00115 GB

1 R$ 7,50150 GB

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

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.

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

Funcionalidades
• Acesso via Webmail ou leitores como Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, 

Apple Mail, entre outros.

  
• Acesso POP3, SMTP e IMAP
• Criação de apelidos para um endereço de e-mail
• Edição das informações da conta e do perfil
• Gerenciamento e agrupamento de pastas
• Catálogo de endereços
• Definição de filtros para criação de regras de recebimento
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• Bloqueio ou liberação de mensagens vindas de destinatários específicos
• Confirmação da origem do remetente
• Visualização e edição das configurações de SPAM



• Corretor ortográfico
• Definição de filtros para criação de regras de recebimento
• Bloqueio ou liberação de mensagens vindas de destinatários específicos
• Confirmação da origem do remetente
• Visualização e edição das configurações de SPAM
• 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)
• 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

Principais Benefícios
1. Domínio Grátis
Por um ano para contratações dos planos 50, 100 e 200 na periodicidade anual.

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 
suspeitas e acesso seguro ao webmail (SSL) para ler, enviar e receber e-mails.

5. Versão Mobile
Acesse seus e-mails de onde estiver e por qualquer dispositivo móvel.

6. 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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Material de apoio

Confira alguns tutoriais para usar a ferramenta 

Flexibilidade e performance com os novos planos de Email
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https://www.locaweb.com.br/solucoes-de-email/email-locaweb/
https://www.locaweb.com.br/ajuda/categorias/email-locaweb/



