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Sobre a Locaweb 
 

A Locaweb é Líder em Hosting & Infrastructure Services no Brasil e na América Latina em 2011, 
segundo a IDC. 
Com 14 anos de experiência e parcerias com 18 mil desenvolvedores, oferecemos soluções em 
Software (SaaS), Plataforma (PaaS) e Infraestrutura (IaaS): 
 
SOFTWARE (SaaS): Soluções de software como serviço para empresas de todos os tamanhos. 
Ferramentas como: Loja Virtual - WebStore, Gateway de Pagamento,Criador de Sites, Email 
Marketing, Google AdWords, WebChat, WebDesk, PABX Virtual e ERPFlex. 
 
PLATAFORMA (PaaS): Serviço de Hospedagem de Sites; 
 
INFRAESTRUTURA (IaaS): Ofertas de infraestrutura sob demanda como Cloud Computing, 
Servidores Dedicados e serviços de Gestão Personalizada. 
 
Na Locaweb nós acreditamos que a inovação tecnológica aliada à qualidade de serviços e uma 
equipe altamente qualificada são as chaves para o sucesso no mercado. 
 

  
 

 
 

 
 

Eleita pela INFO Exame 2010 como uma das Maiores Empresas de Tecnologia do País. 
Saiba mais e conheça os prêmios que a Locaweb já conquistou: 

http://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/premios 

 

Nosso Atendimento 

 

 Suporte 24 x 7 x 365 
 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). 
  

http://www.locaweb.com.br/sobre-locaweb/premios
http://wiki.locaweb.com.br/
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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 
modularidade HotSwap e gerenciáveis no fornecimento de 
energia  

 Múltiplos Geradores de 440KVAs: redundantes, operando 
conforme demanda do Data Center  

 Entrada de energia independente em média tensão  
 

 
Geradores 

 
Conectividade:  

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

crescimento contínuo e 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 

 
 
 
 

 

 

 
Data Center 

 

 
Climatização 

 

 
No Breaks 
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Soluções Propostas 
 

A Revenda Email Marketing Locaweb é uma plataforma de gestão 
de envio de emails marketing pensada para Agências Digitais e 
Desenvolvedores Web, que permite o controle de diversos 
usuários através de um painel único e personalizado.  
 

1. Benefícios 
 
 Gestão de Clientes 
 Inserção ilimitada de clientes, com logins e senha individual, e campo para informações 

adicionais;  
 Autonomia para ativar/desativar logins a qualquer momento; 
 Agilidade na alteração de dados de contato e senha; 
 Link para acesso direto como administrador do painel do cliente para realizar os disparos 

ou para prestar suporte; 
 

 Gestão de Mensagens 
 Administração da cota recorrente de envios dos clientes diretamente pelo painel; 
 Inclusão de créditos adicionais de forma imediata;  
 Controle diário das quantidades de envios totais; 
 Acompanhamento em tempo real do desempenho dos e-mails enviados; 
 

 Painel do Cliente White Label 
 Personalização com logo e nome da empresa; 
 Seleção de cores para fundo de tela e botões; 
 Escolha livre do endereço e domínio de acesso a ferramenta; 
 Integração via API com sistemas de vendas / CRM; 
 

 Relatórios 
 Informações de mensagens enviadas, bounces e descadastramentos consolidados por 

cliente; 
 Comparativo mensal consolidado e individual de contratação de mensagens x uso real; 
 Histórico de movimentação de saldo de mensagens dos clientes; 
 Visão consolidada da carteira de clientes e contratações do serviço. 
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Condições Comerciais 
 

Proposta 

Serviços Propostos 

Planos Quantidade de envios mensal Valor Total (R$) Período Pagto. 

Revenda Email Marketing  I 60.000 R$ 199,90 mensal 

Revenda Email Marketing  II 120.000 R$ 339,90 mensal 

Revenda Email Marketing  III 300.000 R$ 674,90 mensal 

Revenda Email Marketing  IV 600.000 R$ 999,90 mensal 

Revenda Email Marketing  V 1.200.000 R$ 1.749,90 mensal 

Revenda Email Marketing  VI 3.000.000 R$ 3.850,00 mensal 

Revenda Email Marketing  VII 6.000.000 R$ 6.600,00 mensal 

Revenda Email Marketing  VIII 10.000.000 R$ 9.000,00 mensal 

 
 Desconto de 10% na contratação anual e 5% na contratação semestral 
 
 

A franquia de envios de cada plano é para uso mensal e não cumulativa. 
 
Se a quantidade mensal de envios do plano precisar ser excedida, você pode contratar um pacote 
extra para atender a esta demanda específica. 
 
 

Pacote de Envios Adicionais Envios por pacote Valor Único 

Envios Adicionais 30.000 R$ 100,00 
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Condições gerais  
 
 Consulte as formas de pagamento. Saiba mais em 

http://www.locaweb.com.br/produtos/revenda-email-marketing ou ligue 0800 770 2235. 
 

 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. 
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