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27 anos de experiência no setor de 
telecomunicações e nossa dispo-
sição de melhorar continuamente 
nos permitiram nos consolidar como 
um dos principais fornecedores de 
infraestrutura de tecnologia.

Oferecemos soluções tecnológicas 
para as principais empresas de tele-
fonia, cabo e internet da Argentina, 
Estados Unidos, Espanha, Colômbia, 
México, Brasil, Uruguai e Peru.

quem somos?



NOSSO PROPÓSITO
Paixão, inovação e compromisso para transformar desafios tecnológicos 
em soluções.
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100

25.000
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SOLUÇÕES
Contamos com linhas de negócio especializadas em cada um dos ser-
viços que oferecemos para garantir a qualidade de nosso trabalho.

projetos chave
DE MÃO

CONSULToria

INSTALAÇÕES

ENGENHARIA

FASE DE ATIVAÇÃO

LOGÍSTICA
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qualidade
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Redes Fixas
Nós gerenciamos projetos globais, para a 
comissionamento das redes de telecomuni-
cações, assim como também os específicos 
de uma etapa o setor do mesmo.

A gente tem amplia experiência em trans-
missão, rede de acesso, comutação, data 
centers, plataformas de telecomunicações, 
cabeado, equipamentos de core, energia.

Também realizamos a logística, adminis-
tração de scrap e devoluções. Contamos 
com depósitos e transporte de materiais e 
equipamentos.
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Redes Móveis
A gente realiza todas as tarefas em relação 
à instalação e comissionamento de Rádio 
Bases e Rádio enlaces (MW).

Nos ocupamos das vistorias, as adequações, 
a obra civil, a obra eléctrica, a instalação de 
equipamentos e a logística necessária.

Nossa equipe tem muita experiência em sites 
indoor e de alta dificuldade como mineiras, 
Oil&Gás e também dentro do Metro.



Fibra Ótica
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Oferecemos um serviço amplio de desdobra-
mento de fibra óptica. Realizamos o desen-
ho e a engenharia do projeto. Nos ocupa-
mos da obra civil, tanto pelo poste como 
subterrânea. Instalamos cabos pontes e jum-
pers nos escritórios dos operadores de tele-
comunicações.

Nós fazemos Polígonos de distribuição FO – 
FTTH; medições de performance e certifi-
cação (potência, rastreamento, OTDR e 
testes lógicos).

Nós gerenciamos altas de serviço. Desenvol-
vemos obras FTTH em edifícios e condomí-
nios.
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Manutenção
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Contamos com um centro de atenção e de-
rivação de reclamações disponíveis 7×24 e 
com um sistema de gestão de recursos 
próprio mediante aplicação móvel.

Nos especializamos em equipamentos eletrô-
nicos, redes de transmissão óptica, sistemas 
de telefonia móvel, estações transmissoras 
da TV. Manutenção de infraestrutura (ar con-
dicionado, sites, geradores, energia eléctrica 
e infraestrutura), serviços de NOC 7×24 e ad-
ministração do Spares.
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outsourcing
Oferecemos serviços profissionais especializa-
dos nas áreas de telecomunicações networ-
king e sistemas.

A gente identifica suas necessidades e suge-
rimos as soluções para potenciar a qualida-
de de suas operações.
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energy
Otimizamos custos e eficiência mediante a 
provisão de sistemas de telecomunicações 
para a indústria energética, gerando enla-
ces comunicações confiáveis para o monito-
ramento permanente de sua atividade.
 
Projetamos e construímos redes de fibra 
ótica com uma equipe altamente capacita-
da para trabalhar em destilarias e plantas de 
bombeamento, entre outros. 

Fabricamos uma grande diversidade de 
quadros de distribuição e proteção de moto-
res elétricos para plataformas de perfuração 
e bombeamento petrolífero e equipes de 
compressão e bombeamento de gás. 



Nossos clientes
icsred.com
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