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A SBA aproveita 20 anos de experiência com locações para trazer uma 
abordagem de serviço completo para as necessidades de infraestrutura 
sem fio de nossos clientes com um amplo portfólio de estações de nossa 
propriedade ou gerenciados por nós, as quais são altamente desejáveis 
para todas as formas de comunicação sem fio. 

Nossas estações fornecem excelentes soluções de cobertura para áreas 
de metrô, bairros do subúrbio, comunidades rurais, grandes rodovias, 
zonas residenciais, corredores de tráfego, assim como regiões industriais, 
de varejo, de saúde e acadêmicas.

A SBA aluga espaço para antena em nossas torres de locação múltipla 
e outras instalações de comunicação a uma variedade de provedores de 
serviços de rede sem fio sob contratos de locação de longo prazo nos 
Estados Unidos, no Canadá e nas Américas Central e do Sul. Nossa base 
de clientes inclui todas as operadoras líderes de comunicações sem fio 
nacionais e regionais, assim como empresas de comunicação locais, 
entidades governamentais e radiodifusores, representando múltiplas 
tecnologias.

Com milhares de locais própios e gerenciados, e com o conhecimento líder 
do setor de nosso inventário, a SBA é capaz de fornecer soluções oportunas 
que permitam a nossos clientes: acelerar a implantação, estabelecer 
serviço em novas áreas, expandir redes existentes e economizar capital. 

Soluções de locação oportunas

Compreendemos a importância do 

“tempo para comercializar” para 

nossos locatários e temos orgulho 

de fornecer a nossos clientes 

uma atmosfera de serviço, 

confiabilidade e responsividade de 

qualidade. 



Entre em contato    
Visite-nos em www.sbasite.com e clique em Contatos para encontrar 

o gerente de marketing de estações mais próximo de sua área e 

que responderá rapidamente às suas necessidades.

SBA sites®   

800.487.SITE  |  sbasite.com

Nosso portfólio abrangente pode atender 
a suas necessidades de cobertura e 
capacidade
Nosso portfólio oferece uma ampla variedade de oportunidades de 

colocação atraentes, permitindo a provedores de serviços de rede 

sem fio melhorar rápida e eficientemente a qualidade e o alcance de 

sua cobertura. Desde o envio de sua solicitação inicial à instalação 

final, a SBA oferece os benefícios de:

 uma equipe dedicada de profissionais

 alguns dos tempos de resposta mais rápidos do setor 

 nenhuma tarifa ou cobrança de solicitação oculta 

 avaliação de aplicação com base em suas necessidades  

específicas de local

 termos flexíveis

SBA SITES®

Saiba mais sobre o portfólio de locais da 

SBA Communications com uma pesquisa 

centralizada. Nossa plataforma de localização 

de estação, SBA Sites®, possibilita a você 

pesquisar rapidamente e encontrar estruturas de 

colocalização adequadas às suas necessidades. 

Clique em SBA Sites® em www.sbasite.com, ou 

faça o download de nosso aplicativo facilmente 

para o seu:
  iPhone® / iPad®  

  Android®  

  Windows® Phone 7

Pesquise seu local


