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HORIZONS TELECOM
TODO O KNOW-HOW E EXPERIÊNCIA ADQUIRIDOS PARA
VIABILIZAR UM SERVIÇO EXCLUSIVO E DEDICADO ÀS
EMPRESAS.

A EMPRESA

EXPERIÊNCIA NA GESTÃO DE INTERNET PARA O SEU NEGÓCIO

A Horizons é uma operadora de telecom com sede em Curitiba que possui soluções inteligentes na gestão de internet
para empresas.

A Horizons Telecom conta com soluções corporativas
customizadas em telecomunicações
e tecnologiaPRODUTOS
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informação que levam conexão à internet, rede de dados,
gerenciamento de segurança, armazenamento e back-up de
servidores virtuais com alta confiabilidade e disponibilidade
para empresas.
Com alta conexão, ambientes customizados por cliente, máxima segurança para as empresas e suporte técnico
especializado, a Horizons Telecom é a melhor escolha para o seu negócio.

São três mil quilômetros
de fibra óptica nas cidades
de Curitiba, São José dos
Campos, Osasco, Barueri e
Mauá, instalados com
capital próprio num
investimento de mais de
25 milhões de dólares.
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HORIZONS NA MÍDIA

Avanço da digitalização e os
efeitos do novo normal na América
Latina
30/07/2020

A pandemia da Covid-19, declarada em
março pela Organização Mundial da
Saúde (OMS), continua provocando
mudanças e quebras de paradigma em
todo o mundo. Ainda que existam
experimentos em estágios avançados
de desenvolvimento, a expectativa é de
que uma vacina aplicável exista apenas
em 2021, o que reforça a idéia de que a
melhor saída, […]
LEIA MAIS
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Investimento estratégico em
tecnologia: da novidade à
necessidade
23/07/2020

Segundo o estudo “Mercado Brasileiro
de Software – Panorama e Tendência
2019”, realizado em parceria entre a
Associação Brasileira de Empresas de
Software (ABES) e a International Data
Corporation (IDC), os investimentos em
Tecnologia da Informação no Brasil
cresceram 9,8% em 2018, mais do que
o dobro registrado anteriormente, de
4,5% no ano de 2017. […]
LEIA MAIS
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Covid-19 provoca mudanças na
dinâmica do mercado de trabalho e
adaptação dos processos das
empresas se torna mais do que
necessária
26/06/2020

Ainda que existam muitas incertezas
sobre o futuro pós-pandemia da Covid19, as ações e posturas adotadas por
muitas empresas apontam para
mudanças que já estão sendo
implementadas no mercado de
trabalho. Esse ‘novo normal’, além de
exigir alterações estruturais, deve
impactar ainda nos modelos de
negócio, dinâmica e gestão das
instituições, demandando respostas
ágeis e […]
LEIA MAIS
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Rua 13 de Maio, 1062 - Curitiba
CEP: 80.510-030
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NÓS SOMOS A
ALGAR TELECOM.
Somos a empresa do grupo Algar que atua no setor de
TI (Tecnologia da Informação)
e Telecom há mais de 60 anos com dois objetivos
principais: manter um relacionamento
próximo com os nossos clientes e oferecer serviços de
alta qualidade.
SAIBA MAIS

SOLUÇÕES
COMPLETAS PARA:
A Algar Telecom faz parte do seu dia a dia em casa, no trabalho e com a indústria
de telecomunicação do Brasil,
oferecendo soluções de TI (Tecnologia da Informação) e Telecom, por meio de um
atendimento próximo como
você nunca viu:
Privacidade - Termos

https://algartelecom.com.br/institucional/
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VAREJO
telefonia ﬁxa e móvel e
internet banda larga
(XDSL, 3G e 4G).

CORPORATIVO

ONDE
ESTAMOS

Atuação em 16 estados
com mais
de 77 mil km de rede
óptica.
Conheça as cidades que estão
dentro da nossa área
de abrangência e nossa rede:

OPERADORAS

RELAÇÕES COM
INVESTIDORES
Trabalhamos com
transparência
e clareza.

Conheça nossos resultados e
atitudes
transformadoras.
SAIBA MAIS

SAIBA MAIS

UMA TELECOM
SUSTENTÁVEL
Inﬂuenciar pessoas a agir pelo futuro. É assim
que nós entendemos sustentabilidade.
Buscamos, em cada ação de nossa empresa,
beneﬁciar, manter e desenvolver nossa
sociedade, economia e natureza.
SAIBA MAIS
Privacidade - Termos

https://algartelecom.com.br/institucional/
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SERVIR

É OUVIR
A Algar Telecom tem o compromisso de ser íntegra em todas as suas ações com
seus grupos de relacionamento. Por isso temos a ouvidoria, um canal legítimo e
imparcial, no qual é possível entrar em contato de forma anônima para relatar
denúncias de violação do Código de Conduta.
SAIBA MAIS

Fique por dentro de tudo
que a Algar Telecom faz.

Whatsapp
atendimento

(34) 9 9779
0112

Seu nome?*

Seu e-mail*

Quero receber

Você está em

Encontre uma de nossas

SAC

UBERLÂNDIA…

Lojas ou credenciadas

0800 942 1212

Atendimento 2
7 dias por sem

Prêmios e
certi cações:

© Copyright 2020 - Algar Telecom - Todos os direitos reservados

Privacidade - Termos

https://algartelecom.com.br/institucional/
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Política de Privacidade e Uso
Conheça nossos prêmios
Fale Conosco
Trabalhe Conosco

Privacidade - Termos

https://algartelecom.com.br/institucional/

4/4

10/08/2020

Internet Banda Larga Para Empresas e Residencial | Copel Telecom

 Home /

Sobre nós

Copel Telecom. A internet de bra óptica para
quem precisa de internet 100%.

A Copel Telecom tem
tecnologia 100% em bra
óptica, a rede de transmissão
de dados mais veloz que
existe em todo o mundo.

O futuro chega antes para quem tem
a internet da Copel Telecom
399 municípios
com acesso

Mais de 30.000
km
de cabeamento
em todo o Estado

No Paraná, os moradores de mais de 60 municípios contam
com a alta qualidade, estabilidade e velocidade de conexão
da internet banda extralarga da Copel Telecom para suas
casas. E esse número só vai aumentar, já que os 399
municípios do Estado já possuem a rede de bra óptica da
Copel Telecom de ponta a ponta para uso corporativo.

Copel Telecom é da Copel, pode con ar.
Sinônimo de tecnologia, inovação e con ança, a Copel é a empresa pública mais admirada pelos paranaenses. São mais de 60
anos de atividades com foco no crescimento da nossa economia e na excelência de serviços prestados ao público. Com a criação
da Copel Telecom, que começou como um departamento da Companhia, há mais de 40 anos, esse reconhecimento só aumentou.
A nal, a Copel Telecom leva a sua avançada tecnologia de bra óptica para 399 municípios, tornando o Paraná o único Estado
100% digital.

https://www.copeltelecom.com/site/sobre-nos/
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É a internet do futuro presente na casa dos paranaenses.
Assim, mais e mais clientes vão contar com a melhor qualidade de sinal de internet do mercado, sem interferências e
sem interrupções.

A qualidade se mantém do
servidor até o modem da
sua casa.

Com a mesma qualidade
que você produz, você
distribui.

Com a mesma estabilidade
que você acessa, você
continua navegando.

E tudo isso faz da Copel Telecom a internet mais estável e con ável do Brasil.

Estatuto Social

BLOG CONECTA
GOVERNO DO PARANÁ

Acionista

Con ra aqui as informações referentes
ao art. 48 da resolução 632/2014

Balanços



PRA VOCÊ

PARA EMPRESAS

ATENDIMENTO

INSTITUCIONAL

Planos e preços

Internet dedicada

Área do cliente

Sobre nós

Speedtest

Redes

Perguntas Frequentes

Balanço

Cobertura

Data center

Documentos

Governança

App Copel

Banda larga corporativa

0800 41 41
81
Copyright 2020 © Copel Telecomunicações S.A. CNPJ: 04.368.865/0001-66
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Rua José Izidoro Biazetto, 158 - bloco A - Mossunguê - CEP: 81200-240 - Curitiba - PR
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Megatelecom

Home

A Megatelecom

Trabalhe Conosco

Serviços

Suporte

Imprensa

Cobertura

Contato

Login

on son-agiS

COBERTURA
MAIS DE 3 MIL KM DE COBERTURA EM FIBRA ÓPTICA
PARA LEVAR A MELHOR SOLUÇÃO PARA SUA EMPRESA.
www.megatelecom.com.br/cobertura
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Megatelecom

Home

A Megatelecom

Trabalhe Conosco

Serviços

Suporte

Imprensa

Cobertura

Contato

Login

on son-agiS

Legenda:

• Estados de atuação

MEET-ME ROOM NOS
PRINCIPAIS DATA CENTERS
www.megatelecom.com.br/cobertura
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Megatelecom

A Megatelecom
Serviços nos
Suporte
Imprensa
Cobertura de Contato
Anel de interligação 100%Homeem ﬁbra
óptica e presença
principais
data centers
São Paulo, garantindo maior
segurança
e
menor
latência
de
conexão.
Trabalhe Conosco Login

20

19

on son-agiS

22

21

COMPOSIÇÃO
www.megatelecom.com.br/cobertura

BGP COM OS
3/5

DE REDE
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Megatelecom

Home

A Megatelecom

Trabalhe
Conosco Login
A qualidade da nossa composição
de rede
faz com que nossa latência seja uma das
menores do mercado, assim, seu
conteúdo pode ser acessado com mais
rapidez e suas aplicações ﬁcarão muito
mais eﬁcazes.

Serviços

Suporte

MELHORES
Cobertura Contato
PLAYERS

Imprensa

A conexão direta com os principais
players de conteúdo, faz com que o
tempo de resposta do servidor seja muito
menor e sua conexão seja ainda mais
rápida.

on son-agiS

Legenda:

Backbone internacional
Backup backbone
internacional



www.megatelecom.com.br/cobertura
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Megatelecom

Telefone
+55 (11) 2110 1000 | 0800 520 1000

Home

A Megatelecom

Serviços

Suporte

Imprensa

Cobertura

Contato

Trabalhe Conosco Login
E-mail:
noc@megatelecom.com.br | contato@megatelecom.com.br




© 2020 Copyright: - Megatelecom - Todos os direitos reservados | Fale Conosco | Trabalhe Conosco

on son-agiS
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Monte Dourado - PA | Você Telecom

Monte Dourado - PA
PARA VOCÊ

PARA EMPRESAS

 CENTRAL DO ASSINANTE (https://sac.vocetelecom.vc)

(https://www.facebook.com/vocetelecom)
(https://www.instagram.com/vctelecom/)
(http://www.youtube.com/channel/UCdpCVhX1GwNET52zN5KBMA)

 MENU

CONHEÇA NOSSOS PLANOS PARA

Você

Planos
Residenciais
O melhor serviço de internet para sua residência. A Você Telecom tem a
maior cobertura de bra óptica, com data center, suporte e equipes locais.
Com os planos residenciais da Você Telecom, você pode assistir a lmes,
jogar online, enviar e-mails, postar vídeos e fotos, acessar o Facebook e
muito mais.

https://vocetelecom.com.br/site/cidade/24/monte-dourado
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PLANO RESIDENCIAL

05

MEGA*
WIFI GRÁTIS 
SAIBA MAIS
(/site/plano/24/65/5megas)

PLANO RESIDENCIAL

7,5

MEGA*
WIFI GRÁTIS 
SAIBA MAIS
(/site/plano/24/66/75megas)

https://vocetelecom.com.br/site/cidade/24/monte-dourado
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PLANO RESIDENCIAL

10

MEGA*
WIFI GRÁTIS 
SAIBA MAIS
(/site/plano/24/67/10megas)

PLANO RESIDENCIAL

15

MEGA*
WIFI GRÁTIS 
SAIBA MAIS
(/site/plano/24/68/15megas)

SERVIÇOS PARA

https://vocetelecom.com.br/site/cidade/24/monte-dourado
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ACESSAR
(http://sac.vocetelecom.vc/)

https://vocetelecom.com.br/site/cidade/24/monte-dourado
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ACESSAR
(http://360.vocetelecom.net.br/voce360/atendimento/novo)

VOCÊ TELECOM
Sobre Nós (/site/sobre)
Contrato Público de Adesão (/site/contrato-adesao-2019.pdf)
Trabalhe Conosco (/site/portalcandidato)

SERVIÇOS
Internet para Você
Internet para Empresa
https://vocetelecom.com.br/site/cidade/24/monte-dourado
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ATENDIMENTO VOCÊ TELECOM
Central de Vendas (https://goo.gl/Y6KvCp)
Central do Assinante (https://voce.routerbox.com.br)
Solicitação de Atendimento (http://360.vocetelecom.net.br/voce360/atendimento/novo)
Perguntas Frequentes (/site/duvidas)
Tutoriais (/site/tutoriais)
Velocimetro (https://www.minhaconexao.com.br/?server_id=001054)

FALE CONOSCO
Comercial: (96) 3312-5400
Suporte: 0800 280 3223
Suporte: 0800 701 2005
falecom@vocetelecom.vc (mailto:falecom@vocetelecom.vc)

© 2017 - Você Telecom - Todos os direitos reservados
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Mundivox

A Empresa »
Infraestrutura e Tecnologia
Produtos e Serviços »
Atendimento »
Trabalhe Conosco »
Web Mail
Intranet

Produtos

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - 2011 MUNDIVOX COMMUNICATIONS

https://www.mundivox.com/productos.php
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A Empresa »
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Produtos e Serviços »
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Você Conosco
está em: »
Web Mail
Intranet

Mundivox

História

Quem Somos

A Mundivox nasceu de uma visão surgida a partir da observação da indústria mundial de telecomunicações.

História

Foi constatado que, apesar do recorrente discurso que prega o foco total no cliente, as grandes empresas do
setor são incapazes de atender de forma eficaz as demandas de sua base de clientes, principalmente quando
analisamos o segmento de PME (Pequenas e Médias Empresas). Isto ocorre por uma série de fatores, como
complexidade organizacional, terceirização, volumes envolvidos, falta de foco e comprometimento, ou mesmo
pela complexidade inerente ao mercado corporativo.

Interconexão

Por natureza, as grandes operadoras acabam por colocar seu foco nos maiores clientes, onde conseguem obter
maiores margens, e nos clientes residenciais, onde podem operar em escala através da prestação de serviços
padronizados e de distribuição massiva
Na realidade, o mercado corporativo demanda flexibilidade e agilidade de atendimento, algo muito difícil de ser
obtido junto a grandes prestadoras de serviço. E este não é um problema que atinge exclusivamente o mercado
brasileiro, é uma realidade global.
Foi com base neste diagnóstico central que a empresa trabalhou, ao longo dos anos, no desenvolvimento e
aprimoramento de uma fórmula que permitisse atender às necessidades específicas deste mercado. Assim, deu
origem aos pilares fundamentais que norteiam até hoje o posicionamento e a operação da Mundivox, baseados
em visão e atuação proativa sobre os clientes, infraestrutura tecnológica de ponta, comunicação direta e clara,
agilidade no relacionamento e na tomada de decisões e, principalmente, desenho de produtos especificamente
direcionados às necessidades de seus clientes.
Foi em 1999, momento em que o Brasil passava pelo processo de privatização das telecomunicações, que
nasceu a Mundivox Communications, idealizada, desde sua concepção, de forma a oferecer ao mercado
corporativo uma capacidade única de relacionamento e atendimento.
A Mundivox iniciou suas operações em 2000, inaugurando seu escritório central no bairro de Botafogo, Rio de
Janeiro, onde localizavam-se também seu data center principal e o Centro de Operações.
Apoiada em uma estrutura moderna e otimizada, concebida desde o início com o objetivo de atender ao cliente
de forma diferenciada em relação ao padrão existente, a empresa passou a oferecer serviços de acesso à
internet a clientes corporativos, até hoje seu principal segmento de atuação.
Na época, a maioria das pessoas e grande parte das empresas utilizavam conexões discadas e a Mundivox já
se apresentava como uma das empresas de vanguarda da indústria ao disponibilizar um serviço de acesso
dedicado à internet, o MundiAccess. As primeiras velocidades comercializadas eram de 64, 128 e 256 Kbps!
Atualmente a empresa disponibiliza conexões de até 10 Gbps (= 10.000.000 kbps).
Sempre na vanguarda da indústria, com um portfólio de serviços em constante desenvolvimento e expansão, a
Mundivox iniciava então uma trajetória ininterrupta de sucesso e crescimento.
Sempre alinhada aos avanços tecnológicos, a Mundivox trabalhou na melhoria contínua da capacidade dos links
de internet, mantendo-se sempre a frente da média de mercado.
Em 2005, a Mundivox iniciou a implantação de sua própria rede de fibra óptica, decisão estratégica e
fundamental para o posicionamento da companhia. A Inauguração do primeiro anel óptico da empresa
representava um marco importantíssimo: investir fortemente no Rio de Janeiro, provendo a melhor infraestrutura
possível, obtendo total gestão sobre a rede, sem a utilização de terceirização, garantindo o melhor serviço ao
cliente final.
2005 foi um ano de grandes mudanças. A empresa migrou de Botafogo para sua atual sede, no centro da
cidade, localizada à Rua São José, epicentro comercial do Rio de Janeiro. Ampliou suas instalações, construiu
um Data Center moderno e investiu na melhora da logística de atendimento.
No ano seguinte, 2006, a empresa já contava com mais de 6.000 clientes corporativos, atendidos através de
uma rede própria e moderna, que cobria toda a zona comercial do centro da cidade.
Este ano marcou mais um enorme avanço no desenvolvimento da empresa, a Mundivox passou a ser uma
fornecedora de circuitos de acesso de última milha para outras operadoras e empresas fornecedoras de
conteúdo e serviços específicos que necessitavam de acesso aos seus clientes finais.
Além disso, também em 2006, a empresa passou a atuar no atendimento às empresas e órgãos
governamentais através de sua área de Licitação. Hoje, a Mundivox atende às exigentes demandas de clientes
como Petrobrás, Justiça Federal, Banco do Brasil, Eletrobrás, CVM, dentre outros.
Foi também neste período que se iniciou o planejamento estratégico e operacional para o atendimento de um
novo mercado: o de telefonia.
Em 2007, já devidamente licenciada pela Anatel para esta nova modalidade de prestação de serviço, a
Mundivox começou a comercializar linhas telefônicas, analógicas e digitais, aumentando ainda mais seu
portfólio e sua capacidade de atendimento às demandas de mercado.
Desde então, a Mundivox está preparada para atender a qualquer tipo de demanda com agilidade e qualidade
ímpares. Toda sua trajetória, bem como sua capacidade única de atendimento ao cliente final, aliadas a um
portfólio amplo e completo de serviços, fazem hoje da Mundivox a melhor opção no fornecimento de serviços de
telecomunicações ao mercado corporativo carioca.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - 2011 MUNDIVOX COMMUNICATIONS
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Medidor de Velocidade

Novidades

Chat Online

Meça a velocidade
da sua Internet

Mundivox
Belo Horizonte

Fale com um
de nossos
atendentes

A Empresa
Quem Somos
História
Interconexão

Infraestrutura
e Tecnologia
Infraestrutura
e Tecnologia

Produtos e Serviços

Atendimento

Trabalhe Conosco

Web Mail

Contato

Produtos e Serviços
Corporativo
Residencial
Operadoras
Licitação

Perguntas Frequentes
Fale Conosco
Chat Online
Ouvidoria

Vagas Disponíveis
Envie curriculum

Web Mail

Rio de Janeiro
São Paulo
Belo Horizonte
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Estamos presentes em mais de 50
municípios do estado de São Paulo!
FALE COM UM CONSULTOR

Verifique no mapa as regiões atendidas
NeoVia - Área de Cobertura

Clique para atendimento Online!

Solicite uma Proposta

Clique para atendimento Online!

Nome*

E-mail

Telefone*

Empresa*

CNPJ* (OBS: Não atendemos projetos residenciais)

Site da Empresa*

Clique para atendimento Online!

Mensagem

ENVIAR

conteúdo da página

Clique para atendimento Online!
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Netell Internet – Você na velocidade da luz



 0800-774-5010

(https://www.instagram.com/netellinternet/?
hl=pt(https://www.facebook.com/netellinternet/)
br)



CONFIRA OS NOSSOS PLANOS
PLANOS DE
INTERNET

60 MEGA DE
VELOCIDADE

120 MEGA DE
VELOCIDADE

240 MEGA DE
VELOCIDADE



R$ 79,90

R$ 79,90

R$ 99,90

NOS 3 PRIMEROS

NOS 3 PRIMEROS

MESES E R$99,90 A PARTIR

MESES E R$149,90 A PARTIR

DO 4º MÊS

DO 4º MÊS

VELOCIDADE DE DOWNLOAD

60 MEGA

120 MEGA

240 MEGA

VELOCIDADE DE UPLOAD

10 MEGA

20 MEGA

30 MEGA

FRANQUIA DE DADOS

USO ILIMITADO

USO ILIMITADO

USO ILIMITADO

50% DE DESCONTO NA
INSTALAÇÃO

WI-FI GRÁTIS

WI-FI GRÁTIS

WI-FI GRÁTIS

ASSINE JÁ!

ASSINE JÁ!

ASSINE JÁ!

(https://www.netellinternet.com.br/?
(https://www.netellinternet.com.br/?
(https://www.netellin
page_id=40)

page_id=40)

page_id=40)


https://www.netellinternet.com.br
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LOCALIZAÇÃO DAS LOJAS
CONFIRA A LOJA MAIS PRÓXIMA DE VOCÊ

JAGUARIÚNA
Rua Maria Ângela, 184
Jardim Berlim, Jaguariúna/SP
CEP: 13.919-156

SANTO ANTONIO DE POSSE
Rua santo Antônio, 361 , Centro
Cep 13830-114

MOGI MIRIM
Av. 22 de Outubro, 1225, Loja 20, Galeria 22
Jardim Santa Helena, Mogi Mirim/SP
CEP: 13.806-050

HOLAMBRA
Av. Rota dos Imigrantes, 495, Galeria Atrium, Sala 05, Centro.
Cep 13.825-000

FALE CONOSCO
SUPORTE / VENDAS

0800-774-5010
Contrato SCM (https://www.netellinternet.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Contrato-SCM.pdf)
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Termo de Adesão (https://www.netellinternet.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Termo-de-Adesão.pdf)
Termo de Permanência (https://www.netellinternet.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Termo-de-Permanência.pdf)
Resolução Anatel (https://www.netellinternet.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Resolução-Anatel.pdf)
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