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PASSOS

para se tornar um novo cliente
(começar o compartilhamento)
na American Tower

Olá, meu nome é Antonio Carlos,
vou mostrar para você como funciona o
nosso processo de atendimento
comercial aqui na American Tower.
Vamos lá?

1.

Você receberá uma ficha cadastral com todos os
dados que precisaremos saber.

Conhecendo
você e seu
projeto.

É importante que você preencha todos os dados com
o máximo de detalhes possível para que o processo
de análise não tenha atrasos.
Caso falte alguma informação, enviaremos uma
mensagem solicitando os dados; por isso é
importante ficar muito atento a cada detalhe.

Responsável:
Antonio Carlos - American Tower

Prazo:
Até 2 dias úteis depois do seu primeiro contato

Dica:
Quanto mais completas as informações
recebidas, mais rápido o andamento

Importante:
possuímos Acordo de Confidencialidade
(NDA) para assinaturas. Este documento
preserva tanto as informações que você
enviará como aquelas que disponibilizaremos
na resposta da sua consulta e só com ele
devidamente assinado é que podemos
prosseguir com o processo, entendeu?

2.

Viabilidade
técnica

Depois que você nos enviar todas as informações na
ficha cadastral, nossa equipe técnica avaliará cada
detalhe da sua solicitação: disponibilidade, prazo,
dimensão do projeto, se requer instalação de
equipamentos, entre outros aspectos.
Assim que esse processo estiver finalizado, enviaremos
uma mensagem informando o resultado da análise:
aprovado, negado ou com solicitação de ajustes.

Responsável:
Equipe Técnica – American Tower

Prazo:
até 2 semanas

Dica:
em alguns casos, com pequenos ajustes na
sua solicitação, conseguimos viabilizar
sua proposta com mais rapidez

3.

Proposta
Comercial

Assim que nossas equipes técnicas avaliarem todos
os detalhes de sua solicitação, nosso time comercial
estará pronto para lhe enviar nossa proposta
comercial.
É importante que todas as etapas anteriores sejam
completadas para que possamos elaborar a melhor
proposta para seu negócio.
É nesta fase que enviamos também a nossa minuta
de contrato.

Responsável:
Equipe Comercial – American Tower

Prazo:
até 5 dias após aprovação da área técnica

4.

Retorno
do cliente

Agora é com você! Após analisar a nossa proposta
comercial, aguardaremos seu retorno com a validação
de todos os itens da proposta.
Assim que a negociação for finalizada e a proposta for
aprovada, enviaremos notificações sobre a evolução do
projeto: data de instalação, envio de faturas, entre
outros detalhes.

Responsável:
Você, cliente

Prazo:
vai depender dos seus processos internos,
mas geralmente leva até 2 semanas.

Pronto!
Depois disso você terá sua instalação e
nossa parceria estará concretizada.
Caso queira saber mais sobre o assunto,
acesse nosso site ou fale diretamente
com um de nossos representantes

3003-9005
americantower.com.br
suporte.vendas@americantower.com
Rua Olimpiadas, 205 a 8º andar
São Paulo-SP

