
PROPRIEDADE DE TORRE

LOCAÇÃO

GERENCIAMENTO DE ESTAÇÃO

DESENVOLVIMENTO DE ESTAÇÕES 

CONSTRUÇÃO

SEU
SINAL
COMEÇA 
AQUI.™



CONSTRUINDO
UMA REDE SEM 
FIO MELHOR
A SBA Communications Corporation é uma 
proprietária e operadora independente 
de infraestrutura de comunicações 
sem fio líder do mercado, o que inclui 
torres, prédios, telhados, sistemas de 
antenas distribuídas (DAS, em inglês) e 
células pequenas.

CONECTE-SE  COM  O  FUTURO  DAS  REDES  SEM  FIO
O alcance expandido e a qualidade da banda larga móvel continuam 
a impulsionar a demanda mundial por comunicações móveis, dados 
e vídeos em tempo real, um número cada vez maior de dispositivos 
inteligentes e uma ampla variedade de aplicativos de IoT para 
dispositivos móveis. Até 2023, estima-se que haverá 5,7 bilhões 
de assinantes móveis globais, e as redes móveis suportarão mais 
de 13,1 bilhão dispositivos móveis globais, sendo que 1,4 bilhão 
desses dispositivos serão compatíveis com 5G.* 

Nesse cenário de rápidas mudanças, a SBA continua inovando e 
se dedicando a atender as necessidades de nossos clientes. Sua 
empresa pode encontrar soluções para necessidades de cobertura 
e capacidade com nosso espectro completo de serviços.

PROPRIEDADE DE TORRE
A SBA é proprietária e opera milhares de torres nas 
Américas e na África do Sul. Construímos torres mediante 
a solicitação de operadoras sem fio, alavancando 
nossa experiência interna em aquisição, zoneamento e 
construção de estações. O departamento de fusões e 
aquisições da SBA concluiu, com sucesso, a aquisição 
de milhares de torres, em centenas de transações, com 
um valor agregado de bilhões de dólares, em todos os 
mercados nos quais atuamos. Nossa reputação para 
avaliação de um portfólio e rápida estruturação de uma 
oferta mutuamente benéfica é única.

LOCAÇÃO
A SBA aluga espaço para antena em nossas torres de 
locação múltipla e outras instalações de comunicação 
a uma ampla gama de provedores de serviços de rede 
sem fio sob contratos de locação de longo prazo. Nossa 
base de clientes inclui todas as operadoras líderes de 
comunicações sem fio em nossos mercados, assim como 
clientes de redes sem fio locais, representando múltiplas 
tecnologias. Nossas estações fornecem excelentes 
soluções de cobertura para áreas de metrô, bairros do 
subúrbio, comunidades rurais, grandes rodovias, zonas 
residenciais, corredores de tráfego, como também para 
espaços de varejo, escritórios comerciais, acomodações, 
hospitais, aeroportos, faculdades, estádios e arenas.

*Cisco Annual Internet Report (2018–2023)



GERENCIAMENTO DE ESTAÇÃO
A SBA fornece uma oferta abrangente de serviços 
profissionais de marketing e de gerenciamento de estações 
para proprietários de imóveis. Com uma das mais experientes 
equipes de locação de estações no setor, podemos auxiliar 
proprietários de imóveis ao alugar seus locais a operadoras 
sem fio. Atualmente, a SBA gerencia aproximadamente 9.700 
estações de comunicação em nome de proprietários de 
imóveis.
 
DESENVOLVIMENTO DE ESTAÇÕES
A SBA oferece assistência a provedores e operadores 
de serviços de rede sem fio no desenvolvimento de suas 
próprias redes. Nossos serviços incluem design de redes, 
identificação e aquisição de locais, aprovações e permissões 
de zoneamento e auditorias de estação de rádio base para 
o aumento de instalações de rede sem fio existentes. Sua 
empresa pode se beneficiar de nossa experiência abrangente, 
com base em nossa participação no desenvolvimento de 
mais de 120.000 estações de comunicação.

CONSTRUÇÃO
A SBA fornece serviços de construção para torres únicas 
ou oferecendo uma solução de implantação de rede do tipo 
turnkey, personalizada de acordo com as necessidades dos 
provedores de serviços de rede sem fio. Nossa capacidade 
comprovada de aderir às restrições orçamentárias, aos 
prazos e aos requisitos técnicos dos clientes combinada 
com nossa conformidade com requisitos locais e registro 
de segurança superior, torna a SBA o provedor preferido de 
nossos clientes. Os serviços incluem: fabricação e montagem 
da torre, uma ampla gama de serviços de construção civil 
e elétrica, instalação de linhas de transmissão e antenas, 
implantação de abrigos, instalação e/ou melhoria de estações 
de energia, teste e solução de problemas, inspeções de local 
e de torre, serviços de modificação de local, aquisição de 
materiais e armazenamento em depósito.

A SBA fornece prazos de entrega rápidos em todas 
as transações de locação e oferece termos de 
locação flexíveis com preços competitivos. 
Em nosso negócio, o sinal é tudo. Nossos clientes dependem da SBA para fornecer infraestrutura 
sem fio que permita a eles transmitir o sinal a seus clientes.

Nós definimos o padrão para satisfação do cliente fornecendo estratégias de negócios inovadoras e 
melhoria contínua em nossa infraestrutura de rede. Com mais de 30 anos de execução e experiência 
comprovada, a SBA está sediada em Boca Raton, Flórida. Com um portfólio com mais de 32.000 
estações de comunicação em 14 mercados nas Américas e na África do Sul, a SBA está listada na 
NASDAQ sob o acrônimo SBAC.
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Ao firmar uma parceria com a SBA, fornecemos 
valor extraordinário “Construindo uma rede 
sem fio melhor” para atender aos seus 
objetivos de negócios. Sinta-se à vontade para 
entrar em contato conosco hoje.


