
Telecomunicações: 
Construir conectividade
adequada aos requisitos legais

Somos seu parceiro para garantir a sustentabilidade da sua operação.

O constante crescimento do Brasil, da utilização de redes móveis, aliado as novas 
exigências legais e ambientais, requer alta qualidade na entrega de serviços de 

regularização.
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A legislação brasileira tem se tornado a cada dia mais restritiva para a implantação e operação de estações rádio base. Cada 
município brasileiro acrescenta peculiaridades legais, demandando em cada processo atenção e conhecimento a fim de garantir 
agilidade e tranquilidade as operadoras, assim como a correta imagem da empresa perante o mercado e acionistas.

Exigências legais do início do empreendimento até a sua operação

Aquisição (Acquisition)
A empresa possui extenso banco de dados geográficos e sociais possibilitando maior assertividade e agilidade na tomada de 
decisões para a busca de áreas candidatas para a implantação de um novo site. Nosso expertise inclui profissionais treinados e 
com o conhecimento adequado de mercado.

Considerando as especificidades do mercado e atuando com qualidade, a 
Asteka oferece dentre outros, as seguintes atividades:

Licenciamento
Possuímos know-how nas diversas etapas de licenciamento, tanto 
da estrutura quanto da operação: ambiental, prefeitura, COMAER, 
vigilância sanitária, bombeiros, entre outros órgãos  compe-
tentes, desde o desenvolvimento de estudos específicos até a 
tramitação dos processos nos respectivos órgãos. A Asteka atua 
desde a elaboração dos documentos, o protocolo até a obtenção 
destes e entrega ao cliente. O conhecimento técnico do rito de 
licenciamento e das especificidades de cada município adquirido 
pelos profissionais da Asteka permitem maior agilidade durante 
as etapas do processo.

Regularização de sites
Atuamos também nos sites passivos, onde as etapas regulares do 
rito de licenciamento não ocorreram dentro do esperado. A 
Asteka atua com agilidade e eficiência, identificando os riscos, os 
impeditivos e os passos necessários, assim como realizando o 
processo de regularização documental das estruturas e da 
operação das ERB´s (Estações Rádio Base). Usamos todo nosso 
corpo técnico para elaborar projetos e garantir o menor tempo 
possível de resposta.

A Asteka, com sua expertise, atua em todas as fases de uma estação rádio base junto a órgãos governamentais para 
garantir a sua operação dentro da legislação aplicável, em todos os estados do Brasil. Nosso conhecimento vai além 
de milhares de antenas já regularizadas em todo o Brasil para as principais operadoras.

Gestão de prazos de documentos 
Oferecemos uma solução para acompanhamento dos prazos de renovação dos diversos documentos, alvarás, condicionantes, 
licenças, etc, relacionados aos sites do cliente. A solução auxilia na tomada de decisão sobre a necessidade de execução dos
processos de renovação em tempo hábil, atendendo as demandas legais.

Levantamento de campo
A Asteka aumenta a confiabilidade e a velocidade na aquisição e processamento das informações de campo, com o uso de drones 
(VANT´s) em todas as etapas do processo desde o planejamento até a operação das ERB´s, dando ao cliente um pacote de
informações tecnológicas para uma correta tomada de decisão. 


