


Localizada na cidade de São Paulo e com filial no Parque Tecnológico de 
São José dos Campos - SP, o maior da América Latina onde desenvolve 
projetos de parceria com várias empresas de tecnologia locais e 
internacionais. Atualmente está fechando parceria de colaboração 
tecnológica com empresas de Taiwan para acelerar ainda mais os 
avanços no desenvolvimento de infra estrutura para o 5G. 

























Projetos Especiais

Telecomunicação Rural
Projeto e construção de redes de telecomunicação  para atender à demandas 

específicas como para a telefonia rural.
Para isso u�lizamos nosso corpo técnico para levantar as necessidades dos 

proprietários rurais e desenvolver projetos o�mizados e abrangentes, com 
redução de custos e atendendo aos requisitos de performance adequados. 



Sharing

Construção e compar�lhamento da infreestrutura para 
as operadoras de telefonia celular



Sharing
5G iniciou suas operações no Brasil e necessitará de 

grande infraestrutura!

• Somos uma empresa autorizada a 
projetar e construir torres e outras infra 
estruturas para locação a todas as 
operadoras do Brasil. Com o avanço do 
5G a demanda por torres e outras 
formas de conexão será enorme, 
exigindo cada vez mais pontos para 
serem locadas. A infraestrutura do 5G é 
fundamental para acelerar a 
implantação das cidades inteligentes.



Sharing

• Através de nossa filial, desenvolvemos dentro do 
Parque Tecnológico de São José dos Campos um 
equipamento fundamental para acelerar a implantação 
do 5G. O UHV Unidade de Hardware Vertical, um poste 
de material composto, com diferenciais e único do 
gênero no mundo. Este equipamento é ecologicamente 
correto pois utiliza materiais que não utilizam água nem 
calor para sua fabricação. Seus resíduos são de baixo 
impacto e controlados, atendendo a demanda mundial 
por produtos ecologicamente corretos.
• Desenvolvemos também uma antena para atender a 
demanda do 5G, dotadas de características especiais: 
antenas quadband; utilizam materiais em conformidade 
com especificações dos mais exigentes fabricantes 
mundiais de equipamentos para telecomunicações.



Cidades Inteligentes

Sensores

Totem
conectado!

Tomada carros elétricos

Ponto Drones

Monitoramento

Iluminação inteligente

Telefonia celular 

Rede LoRa para IoT
Internet da coisas 

Rede Internet

Sistema de Som

Energia Solar



Entrega da carta
de intenção ao
prefeito municipal

Avaliação da
carta de intenção
pelo jurídico da 
prefeitura

Assinatura da 
carta de intenção
pelo prefeito

Apontamento dos
pontos de RF
pela engenharia
da Tel Link

Entrega da Carta
de intenção às
Operadoras
pela Tel Link

A prefeitura libera
os pontos onde serão
instalados os 
equipamentos

A operadora solicita à 
Tel Link engenharia a
instalação das 
antenas ou postes
nos locais

A Tel Link encaminha
os pontos autorizados
à operadora

A Tel Link realiza
as instalações

Como as prefeituras poderão agilizar a operação do 5G em sua cidade, usufruindo, 
assim dos enormes benefícios que esta tecnologia trará as várias áreas, como: saúde, 
educação, transporte, segurança, indústria, agronegócio, serviço, comércio e entre 
outras.

Cidades Inteligentes







Neste  pro jeto,  i remos  d i spon ib i l i zar  o 
monitoramento de todas as embarcações 
nacionais para aumentar o controle e segurança 
no mar. O projeto que u�liza tecnologia da 
formula1, a telemetria bi-direcional, que irá 
revolucionar o modo com que se u�lizam as 
embarcações na costa brasileira. Com recursos 
avançados, os proprietários terão, além de 
segurança, controle de suas embarcações com a 
u�lização de tecnologia IoT (Internet das coisas). 
Somos especializados em telecomunicação e 
iremos u�lizar nosso conhecimento para fazer a 
conexão via rede celular de toda a costa brasileira 
e todas as embarcações, criando uma rede 
integrada de dados: A Amazônia Azul. 

Área de busca e salvamento
sob responsabilidade da 

Marinha brasileira



Eventos / Imprensa

23/11/21 - 4ª Conexidades: Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados.
Montamos um estande para apresentarmos nossos produtos e também soluções 
inovadoras para que os municípios se preparem para a chegada do 5G

09/12/21 - Simpósio sobre 5G, oportunidades entre Brasil e Taiwan.
A Tel Link palestrou sobre o 5G e a infraestrutura necessária. ainda teve a 
par�cipação de grande empresas de Telecomunicação.

22/03/22 - 2022 World Telecom Smart City Conference 
Fomos palestrantes no maior evento sobre cidades inteligentes da ásia.  Com + de 
1000 estandes, + de 250 expositores, + de 80 mil visitas e + de 210 mil 
visualizações. h�ps://en.smartcity.org.tw/index.php/en-us/ 

07/06/22 - 5ª Conexidades - Guarujá
Estaremos com nosso estande neste evento, que se tornou o principal com o 
obje�vo de modernizar a gestão municipal e avançar nos padrões de qualidade. 
h�ps://www.conexidades.com.br/



55 (12) 4102-0887
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