
Dúvidas
Frequentes

CONFIGURE O ANTI-SPAM
DO SEU E-MAIL



Como evitar que e-mails 
da HS Conta sejam

classificados como spam?

A maioria das movimentações realizadas na sua HS Conta disparam 

mensagens e alertas automáticos para sua caixa de e-mail. Para 

evitar que os e-mails enviados pela HS Conta sejam considerados 

SPAM e você não consiga visualizar ou não apareça na sua caixa de 

entrada, siga o passo a passo para configurar seu servidor de e-mail.

Essa configuração vai colocar nossos e-mails na lista de “e-mails 

confiáveis” ou também chamada de “Whitelist”.

Cada servidor de e-mail tem sua própria configuração, consulte na 

lista abaixo qual o seu e siga o respectivo tutorial:

- OUTLOOK / HOTMAIL / LIVE;

-  GMAIL;

- AOL;

- BOL;

- YAHOO;

- UOL.



Como garantir que emails da
HS Conta não cairão na caixa

de SPAM do Outlook,
Hotmail ou Live?

OUTLOOK / HOTMAIL / LIVE

Acesse seu e-mail normalmente e em seguida:

1) No canto superior direito clique no botão com o ícone da 

“engrenagem” para acessar as configurações do seu e-mail;

2) Quando abrir o menu, selecione “Opções”;

3) Ao lado esquerdo, clique para expandir “Email” e em seguida clique 

em “Lixo eletrônico”;

5) Selecione a opção “Remetentes confiáveis”;

6) No campo “Inserir um remetente ou domínio aqui” digite nosso 

domínio: @hsconta.com.br ;

7) Clique no botão de adição “+” para incluir o endereço confiável;

8) Para concluir, clique em “Salvar”.
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Como garantir que emails da 
HS Conta não cairão na caixa 

de SPAM do Gmail?

GMAIL

Acesse seu e-mail normalmente e em seguida:

1) No canto superior direito clique no botão com o ícone da 

“engrenagem” para acessar as configurações do seu e-mail. Quando 

abrir o menu, selecione “Configurações”;

2) No menu de Configurações selecione “Filtros e endereços Bloquea-

dos”;

3) Clique no botão “Criar novo filtro”;

4) No campo “De” digite o domínio: @hsconta.com.br  e clique no 

botão “Criar Filtro”;

5) Na janela que abrirá MARQUE as seguintes opções:

- Nunca enviar para Spam;

- Sempre marcar como importante;

- Categorizar como: Principal;

Conclua clicando em “Criar filtro”
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Como garantir que emails da 
HS Conta não cairão na caixa 

de SPAM do AOL?

AOL

Acesse seu e-mail normalmente e em seguida:

1) Caso o e-mail da HS Conta não esteja aparecendo na sua caixa de 

entrada, no menu à esquerda clique em “Spam” para localizar o 

e-mail. Após identificar na lista de e-mails o e-mail da HS Conta, 

clique no e-mail para abrir;

2) Com o e-mail aberto, clique em cima do endereço de e-mail da HS 

Conta que você vai adicionar na sua lista de contatos;

3) Em seguida selecione “Adicionar contato”;

4) Preencha os campos e clique no boão “Adicionar Contato” para 

concluir.
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Como garantir que emails da 
HS Conta não cairão na caixa 

de SPAM do BOL?

BOL

Acesse seu e-mail normalmente e em seguida:

1) Ao lado esquerdo, procure no menu a palavra “Quarentena”;

2) Localize o e-mail da HS Conta que você deseja eliminar da caixa de 

spam e selecione-o;

3) No menu acima, localize e clique no botão “Não é Spam”. 

O endereço de e-mail foi retirado da caixa de spam, e agora se 

encontra em sua caixa de entrada. A partir daí você precisa configurar 

o endereço de e-mail da HS Conta para que das próximas vezes, ele 

vá direto para sua caixa de entrada. 

4) No menu ao lado esquerdo, clique em “Antispam”;

5) Em seguida, selecione a opção “Permitir configurações manuais” e 

clique em Salvar;

6) Na tela seguinte, clique em “Gerenciar domínios”;

7) Na aba domínios, digite “hsconta.com.br” e clicar em “Autorizar” 

para concluir;
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Como garantir que emails da 
HS Conta não cairão na caixa 

de SPAM do UOL?

UOL

Acesse seu e-mail normalmente e em seguida:

1) Clique no menu lateral “Antispam”;

2) No menu acima clique em “Autorizar Domínios”.;

3) No campo “Autorizar Domínio” digite o domínio à ser autorizado: 

hsconta.com.br ;

4)  Marque o domínio inserido no box ao lado direito.
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Como garantir que emails da 
HS Conta não cairão na caixa 

de SPAM do YAHOO?

YAHOO

Acesse seu e-mail normalmente e em seguida:

1) Ao lado esquerdo, procure no menu e cllique na palavra “Spam”;

2) Localize o e-mail da HS Conta que você deseja eliminar da caixa de 

spam e marque-o;

3) Nos botões acima, localize e clique em “Não é Spam”. O endereço 

de e-mail será retirado da caixa de spam, e agora se encontra em sua 

caixa de entrada. A partir daqui, você precisa configurar o endereço 

de e-mail da HS Conta na sua lista de contatos para que das próxi-

mas vezes vá direto para sua caixa de entrada;

4) Clique no botão de “Contatos” no canto direito superior;

5) Na página que abrirá, clique em “Novo Contato”; 

6) Cadastre o nome e o e-mail da HS Conta que você deseja que 

nunca entre na caixa de spam e clique em “Salvar” para adicionar na 

sua lista de contatos;
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