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A modalidade de site BTS é uma das principais divisões da 
American Tower. Temos experiência na construção de sites 
no Brasil e no exterior e sabemos como oferecer nada 
menos que o melhor à sua empresa.

Queremos ser parceiros da sua transformação. Para isso, 
temos a tecnologia ideal para suprir, com excelência, as suas 
demandas, para que você possa focar no que realmente 
importa: fazer bons negócios por meio da tecnologia.

BTS
UMA DAS PRINCIPAIS

DIVISÕES DA AMERICAN TOWER

Por que construir
um site Built-To-Suit?

Construímos os sites que você precisa – fornecendo a capacidade 
e promovendo a cobertura adequada ao seu projeto.

Trabalhamos para atender às demandas, considerando a 
necessidade de nossos clientes e o escopo de seus projetos.

Sites construídos de acordo com suas especificações.

Você pode se concentrar no seu core business enquanto nós 
fazemos a gestão da infraestrutura.



A American Tower constrói torres para a 

comunicação wireless no Brasil desde 2000.    

A empresa conta com pessoas e possui os 

processos necessários para construir, operar    

e manter torres a longo prazo. 

Depois de construída, sua torre é gerenciada 

com um rigoroso padrão de atendimento e 

inspecionada regularmente, para garantir a 

conformidade com as mais elevadas exigências 

técnicas de segurança.

Você está no controle – sua empresa escolhe seu nível de envolvimento, 
e podemos moldar nosso programa para atender às suas necessidades.

Sua empresa fornece um anel de busca, e nós entregamos um site 
pronto para receber seus equipamentos.

Construção sob medida
para o seu negócio

Seja parceiro 
de quem é líder em soluções de infraestrutura 
para telecomunicações em todo o Brasil

Utilizamos as melhores empresas de construção do setor. Nossos 
fornecedores passam por um processo de homologação eficiente.

Oferecemos total transparência para garantir que você tenha acesso 
total à progressão do projeto e a possíveis problemas.
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Conte com os especialistas de nossa equipe de vendas e de aquisição de sites para avaliar 

cuidadosamente o local enviado, a partir da coordenada selecionada, e fazer uma análise 

personalizada para as necessidades de projeto.

Na American Tower, você entende o ciclo de vida completo e o 

status do seu projeto de construção. Para isso, um gerente de 

projeto dedicado mantém você sempre informado e fornece um 

caminho claro no surgimento de problemas, garantindo total 

transparência em toda a sua construção. 

Encontrar o site
de que você precisa é simples.

Se existem outras possibilidades de compartilhamento de infraestrutura ao redor.

Se a área de construção é passível de licenciamento e informações sobre zoneamento.

Se há restrições e histórico da região com proprietários.

Médias de valores de locação da região e informações preliminares.

Nossa equipe também indica a melhor solução de 

infraestrutura para cada região: soluções disponíveis 

para Buit-To-Suit, torres wireless ou Rooftops, 

sistemas de antenas distribuídos, In-Building DAS e 

sistemas Outdoor DAS (Distributed Antenna System), 

além de soluções de adensamento de redes.

Fique atento a todos os 
passos do seu projeto

11 4766 4100

comercial@americantower.com.br

Entre em contato com nossa equipe comercial e descubra 

como podemos ser parceiros da sua transformação:

Canais de Atendimento
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