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Se você tem uma caixa-postal do tipo nome@seudominio.com.br e quer enviar e receber
mensagens a partir do Gmail.com, saiba que é possível. Basta seguir os passos abaixo:
1. entre no Gmail.com com sua senha e nome de usuário;
2. no canto superior direito clique no ícone de engrenagem e depois em "Configurações";
3. clique na aba "Contas" e depois em "Adicionar uma conta de e-mail POP3 que você
possui";
4. no campo "Endereço de e-mail" forneça o nome@seudominio.com.br e clique em
"Próxima etapa";
5. informe o nome do usuário nome@seudominio.com.br e a respectiva senha;
6. em "Servidor POP" deve ter "mail.seudominio.com.br" e Porta 110;
7. clique em "Marcar as mensagens recebidas" e depois em "Adicionar conta";
8. veja se aparece a mensagem "Sua conta de e-mail foi adicionada.";
9. ative a mensagem "Sim, desejo poder enviar e-mails como nome@seudominio.com.br" e
depois em "Próxima etapa";
10. na janela que abriu, no campo "Nome" coloque um nome qualquer e no campo
"Endereço de e-mail" já deve constar a caixa-postal do tipo nome@seudominio.com.br;
11. desative o item "Tratar como um alias" e clique em "Próxima etapa";
12. no campo "Servidor SMTP" deve já constar smtp.seudominio.com.br e porta 587;
13. preencha o "Nome de usuário" com o nome@seudominio.com.br e a senha da
respectiva conta de caixa-postal mais uma vez;
14. garanta que "Conexão segura usando TLS" esteja ativado e clique em "Adicionar
conta";
15. será enviado um código para seu e-mail que deve ser copiado e colado em "Digite e
confirme o código de confirmação";
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16. agora volte para a aba "Contas" e veja outras opções de configuração importantes
como "Responda pelo mesmo endereço em que a mensagem foi recebida" e "usar como
padrão", se for o caso;
17. por fim, faça um teste de envio/recebimento usando o novo e-mail e tome o cuidado
para definir o remetente antes de enviar, sempre.
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