
Soluções de alta conectividade 
para transformar o seu 
empreendimento

Sistemas de Antenas 
Distribuídas 

(DAS – Distributed Antennas systems )

EMPREENDIMENTOS SISTEMAS IN BUILDING



Há mais de 10 anos, a American Tower oferece soluções customizadas capazes de 

atender às necessidades de parceiros que buscam excelência de conectividade e 

comodidade para um alto tráfego de usuários.

Os Sistemas DAS são soluções de infraestrutura especiais de cobertura 

interna e externa passivas, ativas e híbridas de conectividade para 

empreendimentos, hotéis, shoppings e outros, que levam o sinal da 

operadora para as áreas internas e externas desses locais.

A American Tower projeta, constrói e opera soluções completas de 

DAS, permitindo que provedores de serviços sem fio forneçam a 

cobertura necessária, e equilibrem a necessidade de adequação de 

demandas crescentes por qualidade combinadas das operadoras, sem 

deixar de lado fatores importantes associados a requisitos de zoneamento.

Com as soluções DAS “in-building” e as soluções de sistemas 

“outdoors”, externos, a American Tower fornece acesso à cobertura 

em que os sistemas tradicionais não são permitidos, por causa das leis 

de zoneamento restritas, por custos ou por outras barreiras à entrada 

de sistemas convencionais.

•  Cobertura de alto padrão para celular e Wi-Fi, por meio de tecnologia de última geração.

•  Projetos flexíveis para múltiplas operadoras e tecnologias, sem obras adicionais.

•  A instalação é simples para os prestadores de serviços e não intrusiva para operações diárias do edifício.

Como funcionam os Sistemas DAS?

Faça grandes 
conexões

www.americantower.com.br



PARA OS EMPREENDIMENTOS:

•   Atrair e reter inquilinos.
•  Reduzir custos e gerar eficiência.
•  Ativar e fomentar a automação 
 na gestão do empreendimento.
•  Adaptar-se facilmente a 
 mudanças tecnológicas.

PARA SUA EMPRESA:

•  Atrair clientes e usuários e dar mais   
 opções de automação de serviços.
•  Ampliar as comodidades aos seus   
 usuários e melhorar sua experiência.
•  Reduzir custos e gerar eficiência.
•  Promover a sustentabilidade.
•  Customizar serviços.

Comodidade para todos

Praticidade e flexibilidade 
prontas para ajudar você

Elimine os desafios de conectividade incorporados. Fornecemos as tecnologias e serviços necessários 

para oferecer a melhor experiência sem fio possível em qualquer tipo de edifício ou local, shoppings, 

condomínios corporativos, hotéis, estádios e outros. 

Construídos sobre a mesma tecnologia de radiofrequência (RF) que impulsiona redes Wi-Fi, nossos 

Sistemas DAS oferecem soluções seguras e flexíveis.

A cobertura interna nos empreendimentos pode ser adaptada para atender às necessidades específicas 

de seu projeto, assim como frequências e o uso de múltiplas tecnologias.

A depender dos seus desafios de cobertura e capacidade e da necessidade de implantação, os 

Sistemas DAS da American Tower podem incluir “nodes” externos e “nodes” internos ou a 

combinação de ambos, que incluem as estruturas de torres existentes.
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Combine soluções 
com suas necessidades
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Escolha a solução interna que melhor se alinha às metas de negócios e aos requisitos de seu 

empreendimento, e nós ofereceremos múltiplas soluções combinadas de tecnologia.

Voz celular, LTE e Wi-Fi, para que os proprietários desses empreendimentos possam 

fortale cer o relacionamento com seus inquilinos, envolver os clientes e aproveitar as 

vantagens e eficiência da automação predial e da Internet das Coisas (IoT).

Oportunidade para várias operadoras de rede móvel, para que locatários, clientes e 

visitantes desfrutem de uma cobertura sem fio interna superior e de seu provedor preferido.

Benefícios da gestão da American Tower 
para os empreendimentos

Todo o desenho, arquitetura e recomendação de solução de rede são fornecidos pela 

American Tower que, conforme solicitação de seus clientes, desenvolve o melhor projeto 

para o empreendimento combinado com as necessidades técnicas levantadas.

As atualizações tecnológicas, as adaptações e os impactos são avaliados e 

gerenciados pela equipe de engenheiros da American Tower.

A coordenação de atividades, o acesso e a instalação de equipamentos também       

são conduzidos pela American Tower.

 
Suporte técnico e gestão do contrato de locação com os empreendimentos.

 
Obtenção de licença e administração dos sites.

Também trabalhamos em estreita colaboração com as operadoras de telefonia móvel para projetar e 

desenvolver uma rede que atenda aos objetivos de cobertura.



Um sistema DAS interno, “indoor”, uma rede de antenas colocadas em 

ambientes fechados conectadas com cabeamento a um hub.

O hub permite que vários provedores de serviços sem fio se conectem a 

rádios que transmitem em várias frequências, conforme projetos.

O DAS serve como um sistema de antenas internas que pertence à 

American Tower e por ela gerenciado.

O sistema é um host neutro, que permite que vários provedores de serviços 

sem fio usem a rede da mesma forma.

Ainda sobre DAS Indoor
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•  Necessidade de capacidade ou cobertura

•  Dificuldade de licenciamento

•  Áreas densamente povoadas

•  Restrições estéticas e que demandam 
 soluções mais visualmente limpas.

Indoor DAS 

IN-BUILDING

•  Empreendimento com áreas com baixa  
    penetração de sinais wireless

•  Alto tráfego de assinantes e usuários

Outdoor DAS

Simplifique as atualizações de 
comunicações internas, com 
um único ponto de contato
•  Nós provemos um conjunto completo de serviços profissionais, iniciando com a análise das  

 necessidades por meio da instalação, teste, monitoramento e manutenção contínua.

•  Soluções escalonáveis para atender a edifícios e locais de qualquer tamanho e tipo.

•  Suporte técnico e atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias do ano.



FAÇA PARCERIA COM UM LÍDER DO SETOR E O MAIOR PROVEDOR DE 
INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA DE CONECTIVIDADE WIRELESS DO MUNDO

Nós nos concentramos na solução wireless, para que você possa se concentrar no que faz de 

melhor, atendendo seus clientes e expandindo seus negócios.

Com a American Tower como seu parceiro, você também se beneficia do nosso envolvimento 

ativo na definição dos padrões da indústria, do nosso desejo de inovar constantemente e do 

nosso compromisso em oferecer a melhor solução possível para cada um de nossos clientes.

A utilização de um Sistema DAS minimiza 

os custos de construção dos provedores 

de serviços e elimina o papel deles nas 

negociações com proprietários de imóveis.

Assuma a liderança 
com a American Tower

Economia 
de tempo
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Call Center:  +55 11 3003 9005 
Comercial: +55 11 4766 4100

CANAIS DE ATENDIMENTO

Entre em contato com a nossa equipe 
comercial e descubra como podemos 
ser parceiros da sua transformação:

comercial@americantower.com

Torne seu empreendimento mais 
atraente para clientes e inquilinos
Com forte sinais de telecomunicação wireless no seu ambiente interno, você tem um novo potencial 

para fortalecer contratos com inquilinos e incentivar clientes a passar mais tempo em sua propriedade.


