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Sobre a Locaweb 

A Locaweb é líder em Hosting Infrastructure Services no Brasil e América Latina em 2014, 

segundo a IDC. Com 15 anos de experiência e parcerias com 21 mil desenvolvedores, oferece 

soluções em Software (SaaS), Plataforma (PaaS) e Infraestrutura (IaaS). 

 
IaaS = Infrastructure as a Service (Infraestrutura como Serviço): é a infraestrutura sob 

demanda que oferece Cloud Server, Servidores Dedicados, arquiteturas customizadas e 

serviços de Data Center para todos os portes de empresa. 

 
PaaS = Platform as a Service (Plataforma como Serviço): é a plataforma que facilita o 

trabalho de implementação e manutenção dos produtos, oferecendo Hospedagem de Sites, 

Revenda de Hospedagem, Jelastic Cloud, Email Locaweb e Exchange. 

 
SaaS = Software as a Service (Software como Serviço): são ferramentas prontas para usar, 

como Email Marketing, loja virtual TrayCommerce, Google AdWords, plataforma de trans- 

missão de vídeo (Eventials), armazenamento em nuvem (GoDrive), Soluções de Pagamento, 

Atendimento e Gestão Empresarial. 

 

Nosso Atendimento 

• Suporte24x7x365 

• Equipe própria e capacitada, dedicada aos clientes de Data Center 

• Cliente contata “quem resolve”: contato direto com equipe operacional 

• Atendimento preferencial através de Gerente de Contas 

• Projetos personalizados para atender suas demandas 

 
O atendimento é realizado por uma equipe especialmente treinada para assessorar o cliente 

em suas dúvidas. Além de telefone, e-mail, chat e helpdesk, o cliente pode contar informações 

de suporte em nosso Wiki (http://wiki.locaweb.com.br). 

https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs 
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• Formulário de contato / Fale Conosco de um site 

• E-mails transacionais 

• Sistema de emissão de nota fiscal eletrônica 

• E-mails corporativos 

• Alertas automáticos de sistemas e softwares 

• Lembretes e recuperação de senha 

 
 

 

Soluções propostas 

O SMTP Locaweb é uma plataforma para fazer o envio de e-mails e notificações 

automatizadas com controle, velocidade e qualidade de entrega 
 
 
 

 

 

Principais benefícios 

Configuração rápida 

Seus dados são armazenados de forma isolada, com gerenciamento via painel de controle. 

 
IP aquecido 

Estrutura pronta para fazer envios com grande volume; 

 
Integração 

Integração simples através das configurações de SMTP do seu site ou sistema; 

 
Segurança no envio 

Servidores confiáveis, e infra-estrutura escalável, pronta para fazer milhares de envios; 

 
Envio de arquivos anexos 

Compatibilidade com todos os formatos conhecidos de conteúdo de e-mail; 

 
Envios excedentes 

Envios excedentes pós pagos para você não se preocupar com a cota total mensal; 

 
Relatórios e gráficos 

Acompanhe os envios e erros das mensagens; 

 
Escalabilidade vertical automática (serviço adicional) 

Agende e programe upgrades de acordo com os picos de memória e vCPU. A cobrança será 

feita apenas pelas horas consumidas na próxima fatura. 

Principais características 

http://www.locaweb.com.br/
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E-mail remetente 

Configure quantos e-mails remetentes achar necessário e tenha o com controle dos envios 

centralizado; 

 
Consumo do plano 

Veja a quantidade de envios diária em tempo real; 

 
Velocidade no envio 

Envios feitos individualmente (por contato) com velocidade e alta performance; 

 
Condições comerciais 

Serviços propostos 

 

Planos Quantidade de envios mensal Valor Total (R$) Pagamento 

SMTP Locaweb 10 10.000 R$ 33,00 Mensal 

SMTP Locaweb 25 25.000 R$ 66,00 Mensal 

SMTP Locaweb 50 50.000 R$ 115,00 Mensal 

SMTP Locaweb 100 
 

100.000 R$ 228,00 Mensal 

SMTP Locaweb 250 
 

250.000 R$ 455,00 Mensal 

SMTP Locaweb 500 500.000 R$ 713,00 Mensal 

SMTP Locaweb 1000 1.000.000 R$ 1.267,00 Mensal 

SMTP Locaweb 2000 
 

2.000.000 R$ 2.160,00 Mensal 

SMTP Locaweb 3000 3.000.000 R$ 2.880,00 Mensal 

SMTP Locaweb 5000 
 

5.000.000 R$ 4.320,00 Mensal 

Desconto de 20% na contratação anual 

http://www.locaweb.com.br/
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A franquia de envios de cada plano é para uso mensal e não cumulativa. 
 

Se a sua campanha exceder a quantidade de envios contratados do plano, você pode utilizar 

envios excedentes, que serão cobrados de forma pós–paga e por uso, conforme o preço 

estipulado abaixo: 
 
 

Envios excedentes Quantidade Libera- Valor Único 

Envios excedentes – serão cobrados 

de forma pós-paga, ou seja, na fatura 

do mês seguinte, e conforme o uso 

A quantidade máxima de envios 

excedentes que poderão ser utilizados 

é igual a franquia mensal de envios do 

plano contratado 

 

R$ 0,0045 

por envio utilizado 

 

Caso não queira utilizar os envios excedentes no seu plano, é preciso que você 

desabilite a função diretamente no painel de controle do produto. 

 
ATENÇÃO: 

Todos os planos são calculados mensalmente, de forma não-cumulativa e renovados 

automaticamente ao término de cada período. 

 

Condições gerais 

• Consulte as formas de apgamento. Saiba mais em http://www.locaweb.com.br/produtos/smtp.html 

em nossa Central de Atendimento http://www.locaweb.com.br/fale-conosco.html, através do chat, 

ou telefone: 

 
São Paulo: (11) 35440500 

Demais regiões: 0800-555-932 

 
• Caso haja divergência entre as condições desta proposta com o site da Locaweb, prevalecem as 

informações do site. 

 
Acordo de Confidencialidade 

 
As informações contidas nesta 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. 

http://www.locaweb.com.br/
http://www.locaweb.com.br/produtos/smtp.html
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Infraestrutura do Data Center 

Dois Data Centers no Brasil e um em Miami 

 
Segurança: 

• Segurança armada 24 x 7 x 365 

• Rígido controle de acesso físico 

• Câmeras de vigilância operadas remotamente 

 
Sistema de Climatização: 

• Water-free (não precisa de água) 

• Gás ecológico (R407 | AR410) 

• Controle de qualidade do ar 

 
Energia: 

• No Breaks Redundantes da APC®: Equipamentos de 

modularidadeHotSwap e gerenciáveis no fornecimento de energia 

• Múltiplos Geradores de 440KVAs: redundantes, operando conforme 

demanda do Data Center 

• Entrada de energia independente em média tensão 
 

 

Conectividade: 

• Infra-estrutura moderna com conexão ininterrupta à Internet 
• Links de acesso à internet com capacidade de 60 Gbps, com 

crescimento contínuo e https://www.youtube.com/watch?v=8EiWEEKzkWs 
redundância com diversas operadoras de telecomunicação 

• PIX do Ponto de troca de tráfego (PTT) do CGI.Br - 20 Gbps 

 
Data Center Verde 

Operação sustentável, por meio de práticas ambientalmente corretas 

 
Certificação 

• Equipe certificada e altamente qualificada 

• Data Center tier III com certificado ISAE3402 

http://www.locaweb.com.br/
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