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SOBRE A EMPRESA
Com uma gestão focada em qualificação das 
equipes e compromisso com prazos e desafios 
assumidos com o cliente, a Ventura Telecom 
tem como objetivo oferecer um serviço de alta 
qualidade alinhada às necessidades do cliente 
quanto à prazo e custo, nos ramos de 
telecomunicações, construção de obras civis e 
redes elétricas.

Para a Ventura Telecom, a qualidade tem um 
objetivo: atender ao cliente na sua necessidade 
mais específica e assim, satisfazê-lo e torná-lo 
um parceiro de hoje e sempre.
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LOCALIZAÇÃO
Matriz Ceará
(Diretoria Administrativa)
Eusébio, CE

Filial Ceará
(Gerencia Operacional)
Aquiráz, CE

Filial Pernambuco
(Gerencia Operacional e Administrativa)
Recife, PE

Apoio Logístico PA
(Operacional Logístico)
Ananindeua, PA

Apoio Logístico AM
(Operacional Logístico)
Manaus, AM

FROTA
A Ventura Telecom possui veículos próprios e frota com menos de 3 anos de uso 



• Construção de sites de telecomunicações

CLIENTES

• Adequação de site de telecomunicação
• Construção de site de telecomunicação 

• Prestação de serviços
• Manutenção de estações e estruturas
  verticais de telecomunicações 

• Prestação de Serviços
• Construção de site de Telecomunicações

• Construção de Rede Óptica 

• Fundação para site de telecomunicação

• Construção de site de telecomunicações 

• Instalação de equipamentos em site
  de telefonia móvel

• Construção de Rede Óptica 

• Prestação de Serviços
• Adequações de sites de telecomunicações

• Prestação de Serviços
• Construção de sites de telecomunicação

• Construção e manutenção de redes ópticas
   e metálicas
• Construção de galerias subterrânea e obras 
   civis

• Construção de redes de �bra ótica e 
  infraestrutura 

• Prestação de Serviços
• Construção de site de Telecomunicações.

• Prestação de Serviços

• Adequação de site de telecomunicação
• Reforço de fundação
• Reforço de estrutura metálica

• Prestação de Serviços
• Construção de site de Telecomunicações 

• Construção de redes de �bra óptica e 
  infraestrutura

• Prestação de Serviços
• Construção de site de Telecomunicações
• Mapeamento de fundação
• Mapeamento de estruturas metálicas
• Serviços de Sondagem de solo a percussão 

• Prestação de Serviços
• Construção de site de Telecomunicações 

• Parcerias em atendimento a operadora Vivo
• Construção de redes ópticas 



SERVIÇOS
• Construção e manutenção de sites de telecomunicações (fixa e móvel)
• Sondagem de solo à percussão
• Execução de projetos de redes ópticas e metálicas
• Execução de laudos e projetos para reforços estruturais
• Instalações de equipamentos Telecom em geral
• Instalações elétricas de alta e baixa tensão
• Instalação e certificação de aterramentos e sistemas SPDA
• Instalação de cabos telefônicos (ópticos e metálicos)
• Construção de rede subterrânea de telecomunicações em MD - método destrutivo
• Construção de rede subterrânea de telecomunicações em MND - método não destrutivo
• Fusão óptica
• Montagem e manutenção de torres metálicas (autoportante e estaiada)
• Projeto, instalação, fornecimento e montagem de equipamentos de corrente contínua (Banco    
   de baterias, Fontes, etc)



OBRAS REALIZADAS

Área de Atuação
Região Norte e Nordeste 



Parceria com a BTC para construção 
de sites de telecomunicações

• Concreto armado em fundações do tipo radier e estaca raiz
• Fornecimento completo de documentação para licenciamento (laudos, As built, ART’s, etc) de 
   obras nos estados PE, SE, CE e RN
• Construção de sites

Parceria com a SBA para construção de 
sites de telecomunicações

• Montagem de estruturas verticais metálicas
• Fornecimento completo de documentação para licenciamento (laudos, As built, ART’s, etc)   
   de obras nos estados PE, PB, PI, CE, MA, PA e AM
• Execução de relatórios de sondagem de solo à percussão (SPT), TSSR e Projetos Executivos
• Construção de sites



Parceria com a CSS para construção de 
sites de telecomunicações

• Montagem de estruturas verticais metálicas
• Fornecimento completo de documentação para licenciamento (laudos, As built, ART’s, etc)   
   de obras nos estados PE, PB, PI, CE, MA, PA, AM e AP
• Execução de relatórios de sondagem de solo à percussão (SPT), TSSR e Projetos Executivos
• Construção de sites

Parceria com ATC para construção 
de sites de telecomunicações

• Site compartilhado greenfield (COLLO)
• Laudos de sondagem de solo à percussão
• Mapeamentos de Estruturas Verticais com todos os detalhes técnicos e projeto
• Mapeamentos de Fundações com todos os detalhes técnicos e projeto
• Montagem de Estruturas verticais Metálicas



• Montagem de estruturas verticais metálicas
• Fornecimento completo de documentação para licenciamento (laudos, As built, ART’s, etc)   
   de obras nos estados AM, PA, MA e PI
• Execução de relatórios de sondagem de solo à percussão (SPT), TSSR e Projetos Executivos
• Construção de sites

Parceria com a Centennial para construção 
de sites de telecomunicações

• Construção de sites de telecomunicações nos estados do CE, PA, PE e BA

Parceria com a Phoenix para construção 
de sites de telecomunicações



• Fornecimento completo de documentação para licenciamento (laudos, As built, ART’s, etc) de            
   obras nos estados PA, AM, CE, PI e MA
• Construção de sites
• Montagem de estruturas verticais metálicas

Parceria com a QMC para construção de 
sites de telecomunicações



Parceria com a Oi para construção de 
sites de telecomunicações

• Antivandalismo
• Laudo estrutural, projeto de reforço metálico e de fundação, fabricação e instalação de    
   reforço metálico e de fundação
• Manutenção de torres
• Projeto, fabricação e montagem base elevada para regiões de alagamento
• Projeto, fabricação e montagem de torre estaiada
• Projeto, fabricação e montagem GRADIL de proteção para Armários de Equipamentos de    
   Telecom
• Projeto, fornecimento e instalação de Banco de Baterias
• Projeto, fornecimento e instalação de equipamentos e circuitos em corrente contínua
• Proteção antivandalismo



REDE ÓPTICA

Obras

Lista de Referência de obras realizadas 
no interior do Pará e  Salvador, BA

• Implantação de  cabo óptico em MD e MND   
   Rota Goianesia do Pará, PA a Usina Hidrelétrica de Tucurui, PA - Rede Vivo

• Implantação de cabo óptico em MD    
   Rota Altamira, PA a Vitória do Xingu, PA - Rede Vivo

• Implantação de cabo óptico em MD e MND    
   Castanhal, PA a Belém, PA - Rede TIM Intelig

• Implantação em MND e MD na cidade de Salvador   
   Atendimento a prédios da Petrobras - Rede Tim Intelig

• Implantação de cabo óptico aéreo na cidade de Portel-PA    
   Acesso - Central a site Tim Intelig

• Interligação de cabo óptico em MD e MND     
   Rota Alenquer, PA a Vila Camburão, PA - Rede Vivo

• Implantação de rede ótica cabo aéreo FTTS   
   Belém, PA - Rede TIM Interlig



Em parceria com a Operadora TIM, foi 
realizado implantação de rede óptica 
aérea na cidade de Patos, PB 

Em parceria com a Operadora Level3, foi 
realizado implantação de canalização em MND 
e rede óptica na cidade de Fortaleza, CE



Parceria com a Odebrecht para instalações 
de cabo óptico

• Instalação de cabo óptico por insulflamento no estado de MG

• Construção de rede optico (anel optico principal urbano) 50 km de rede construída em    
   Fortaleza CE.
• Construção de dois POP (Damas e Parque Manibura) para atendimento da rede.

Parceria com a Algar para construção 
de rede optico.



OBRAS REALIZADAS
Pará, Bahia e Minas Gerais

Belém

Fortaleza

Portel



www.venturatelecom.com.br 

Telefone: (85) 3270-1676
www.venturatelecom.com.br 

Telefone: (85) 3270-1676


