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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.

Conheça nosso data center em detalhes clicando aqui.https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/.https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/.https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/https://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aquihttps://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/clicando aqui
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Soluções propostas

Esta proposta comercial tem por objetivo apresentar as características e condições comerciais 
dos serviços de outsourcing de plataforma de e-mail, fornecidos pela Locaweb.

• Plataforma de e-mails Exchange 2013 da Microsoft;
• Administração via web, com acesso criptografado por SSL;
• Endereço webmail no formato http://webmail.seudominio;
• Suporte aos protocolos IMAP4: mensagens e pastas acessíveis tanto por webmail 
como por cliente de correio eletrônico (como Outlook do Office);
• Caixas Postais com 10 GB de espaço para armazenamento cada;
• Limite de 20 MB por envio de mensagem.

Funcionalidades:
• E-mails, Contatos e Calendário;
• Antivírus e antispam;
• Configuração de grupos, apelidos e redirecionamentos;
• Configuração de mensagens de ausência do escritório (em texto); 

EXCHANGE
Basic 10 GB

• Plataforma de e-mails Exchange 2013 da Microsoft;
• Administração via web, com acesso critptografado por SSL;
• Endereço webmail no formato http://webmail.seudominio;
• Suporte aos protocolos MAPI: mensagens, pastas, contatos e calendário acessíveis 
tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico (como Outlook do Office);
• Caixas Postais com 25 GB de espaço para armazenamento cada;
• Limite de 20 MB por envio de mensagem;
• Compartilhamento de mensagens, contatos e calendários (com plugin MAPI – 
Outlook).

Funcionalidades:
• E-mails, Contatos e Calendário com compartilhamento;
• Antivírus e AntiSpam;
• Configuração de grupos, apelidos e redirecionamentos;
• Configuração de mensagens de ausência do escritório (em texto);
• Compartilhamento de mensagens, contatos e agenda, pelo Outlook (com plugin 
MAPI) e webmail;
• Acesso completo multiplataforma (Celulares, smartphones, iPad e outros);

EXCHANGE
Standard 

25 GB

Produto Principais características
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• Plataforma de e-mails Exchange 2013 da Microsoft;
• Administração via web, com acesso criptografado por SSL;
• Endereço webmail no formato http://webmail.seudominio;
• Suporte aos protocolos MAPI: mensagens, pastas, contatos e calendário acessíveis 
tanto por webmail como por cliente de correio eletrônico (como Outlook do Office);
• Caixas Postais com 50 GB de espaço para armazenamento cada;
• Limite de 20 MB por envio de mensagem;
• Compartilhamento de mensagens, contatos e calendários (com plugin MAPI – 
Outlook).

Funcionalidades:
• E-mails, Contatos e Calendário com compartilhamento;
• Antivírus e AntiSpam;
• Configuração de grupos, apelidos e redirecionamentos;
• Configuração de mensagens de ausência do escritório (em texto);
• Compartilhamento de mensagens, contatos e agenda, pelo Outlook (com plugin 
MAPI) e webmail;
• Acesso completo multiplataforma (Celulares, smartphones, iPad e outros).

EXCHANGE
Standard 

50 GB

Principais Benefícios

Confiabilidade
E-mails avançados e certificados pela Microsoft, hospedados na primeira empresa brasileira a 
oferecer serviços de Hospedagem de sites com infraestrutura própria.

Autonomia
Gerencie suas caixas postais, configure os acessos, inclua usuários e outras funcionalidades de 
forma simples e intuitiva, diretamente de seu painel de controle.

Integração e Sincronização
Com as caixas Standard você tem seus e-mails, pastas, contatos e calendário sincronizados em 
todos os dispositivos móveis

Flexibilidade
Monte seu plano com diferentes tipos de caixa e tamanho, de acordo com a sua necessidade e 
sempre que desejar

Disponibilidade e estabilidade
O Exchange 2013 funciona sobre clusters de servidores redundantes, que garantem uma oper-
ação mais imune a falhas e com mais facilidade para acrescentar capacidade de tráfego, e está 
hospedado na infraestrutura da Locaweb 
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Condições Comerciais

Qtde.

01

01

01

Descrição

Exchange Basic
10 GB

Exchange Standard
25 GB

Exchange Standard 
50 GB

Valor Unit. Plano
trimestral (R$)

Valor Unit. Plano
anual (R$)

Valor Unit. Plano
mensal (R$)

R$ 15,90

R$ 19,99

R$ 22,90

R$ 15,90¹

R$ 19,99¹

R$ 22,90¹

R$ 14,79 ¹ ²

R$ 18,59 ¹ ²

R$ 21,30 ¹ 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.

Limites válidos para todos os planos:

Limites de espaço e envio

• 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
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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.

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/

Google Workspace
Aplicativos inteligentes do Google Cloud com pacote de recursos off-line e Gmail profissional. 
https://www.locaweb.com.br/google-workspace/

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


