
COMO A TOPOLOGIA DOS
PROJETOS DE TI E TELECOM
PODEM SER ESTRATÉGICOS
PARA SEU NEGÓGIO?



.Sobre a MAMinfo

.Definições de TI e Telecom

.Topologia

.Como tornar seu projeto de TI estratégico?

.Metodologia utilizada pela MAMinfo

01

03

04

07

10

SUMÁRIO



+ 300
Colaboradores Especialistas

+ 100

A EMPRESA
Especialista em integração de infraestruturas 
multivendor de telecomunicações, incluindo a instalação 
e suporte técnico para inúmeras tecnologias de redes. 

NETWORKING
(Switches e roteadores)

SD-WAN

CABEAMENTO
ESTRUTURADO

SERVICE DESK
e Suporte Técnico

WIRELESS
(Wi-fi)
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e Segurança

BODYSHOP
Alocação de Profissionais

GERENCIAMENTO
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ARMAZENAMENTO
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ABRANGÊNCIA TÉCNICA
E CAPILARIDADE 
• Matriz no Condomínio Alphaville Empresarial, em 
Campinas/SP, onde ficam alocados Service Desk, NOC, 
Suporte Técnico e gestão logística. 

• Escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro, permitindo atuar 
de forma inteligente e efetiva na distribuição logística de 
equipamentos para atendimento de projetos e entregas, 
conforme SLÁs contratados.

Matriz Campinas/SP 

Filiais: São Paulo e
Rio de Janeiro 

Centro de Atendimento Técnico

26 
Estados 
Presentes

+120
Pontos de
Presença
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DEFINIÇÕES DE 
TI E TELECOM

Em linhas gerais, TI é a sigla que indica Tecnologia da 
Informação. Esse termo vem do inglês: Information 
Technology (IT).
Porém, é importante compreender o TI como um 
conceito.

AA Gartner, grande consultoria mundial do setor 
tecnológico, apresenta a seguinte definição: “Esse é 
um termo comum para definir todos os recursos de 
tecnologia para o processamento de informações, 
incluindo softwares, hardwares, tecnologias de 
comunicação e serviços relacionados. 

NoNo geral, a definição de TI não inclui tecnologias 
incorporadas, que não geram dados para o uso das 
empresas.” 
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TOPOLOGIA
As topologias de redes representam a maneira de 
como os computadores e outros dispositivos são 
conectados em uma rede de computadores. Há duas 
categorias básicas de topologias: física e lógica.

A TI engloba todas as soluções tecnológicas que são 
adotadas por uma companhia para facilitar o seu dia a 
dia, além de trazer mais eficiência no momento de 
acessar, produzir, enviar e gerenciar dados.

EntEntre os exemplos de aplicação da TI estão os 
softwares de gestão empresarial, a rede de Internet, 
os servidores que armazenam informações e os 
próprios computadores usados pelos colaboradores.

JáJá as telecomunicações, também conhecida como 
telecom, são áreas de estudo dentro da engenharia 
elétrica, cujo intuito é fazer o controle, implementação 
e gestão dos diversos sistemas de comunicações 
(internet, telefonia, satélites, etc.).

Uma das necessidades mais importantes do ser 
humano é se comunicar.

TTrocar informações (independentemente do método 
utilizado) faz com que toda uma rede de indivíduos, 
que partilham ou não o mesmo espaço físico, possa 
melhorar, inovar e desenvolver novas formas de 
intercomunicação. Esse é justamente o maior 
propósito da MAMinfo.
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A TOPOLOGIA É IMPORTANTE PORQUE VAI 
INFLUENCIAR DIRETAMENTE NA VELOCIDADE, 
SEGURANÇA, ESCALABILIDADE E 
FLEXIBILIDADE DA REDE.

Topologia lógica - descreve o fluxo que os dados 
percorrem através da rede.

TTopologia física – Também conhecido como layout 
da rede, é a aparência de como os dispositivos são 
interligados.

Abaixo veremos topologias de rede, as mais 
comuns atualmente:

Anel - A topologia em anel cria um circuito fechado 
em forma de anel. As informações são transmitidas 
passando os dados por cada estação até chegar ao 
seu destino seguindo um fluxo, e criando uma 
redundância caso haja falha. Essa tecnologia é mais 
utilizada em backbones de internet e operadoras de 
telefonia.
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TOPOLOGIA
Estrela – A topologia mais utilizada atualmente e com 
melhor custo/benefício, utiliza um comutador como 
ponto central da rede.

Mista ou Híbrida - Topologia mais utilizada em 
redes de grande porte. São as que usam mais de uma 
topologia, é utilizada também para se adequar ao 
ambiente e compensar questões de custos, 
expansibilidade, flexibilidade e funcionalidade. 
Outros tipos de topologia são: Árvore, Malha, 
Ponto-a-Ponto.
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COMO TORNAR SEU PROJETO
DE TI ESTRATÉGICO?
Existem algumas maneiras de se iniciar uma reflexão 
acerca daimportância da gestão de telecom, mas as 
melhores delas focam nos dilemas atuais que a área 
enfrenta e, também, nas oportunidades que vêm se 
formando no futuro próximo para solucioná-los e 
trazer mais eficiência para seus resultados.

AA Transformação Digital traz novas oportunidades e 
soluções para as empresas, também exige que suas 
gestões de custos sejam mais eficientes e 
estratégicas, afinal de contas, para investir, é preciso 
ter recursos, e, para crescer, é preciso ter um modelo 
enxuto e funcional. Com a área de telecom não seria 
diferente.
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Dois dos objetivos principais da gestão de telecom 
são aumentar a produtividade e reduzir as despesas 
com os serviços de telecomunicações, seja voz, dados 
fixos e móveis. Ela também visa a otimização, 
eficiência no uso e administração
desses recursos por meio da gestão operacional, 
tática e estratégica. 

PPara isso, alguns processos vão ganhar relevância 
para seu sucesso, como os que descreveremos a 
seguir.

FAÇA O MAPEAMENTO DOS PROCESSOS
OO mapeamento de processos inicia-se com a listagem 
de todos os equipamentos que compõem a 
infraestrutura de TI. Esse levantamento dos ativos 
permite identificar os gargalos e as necessidades da 
empresa, em relação às soluções de telecom.
AAlém dos aparelhos de telefonia fixa, é preciso 
considerar computadores, smartphones corporativos 
e até celulares particulares dos membros da equipe, 
quando a empresa admite a estratégia do BYOD 
(Bring Your Own Device).
CCom o inventário em mãos, é preciso analisar como 
cada aparelho é utilizado e os custos que geram para 
o negócio. Nessa etapa, é importante verificar se esse 
uso realmente agrega valor para a produtividade da 
empresa.

PPara tal, crie um esquema de uso de cada solução. 
Avalie individualmente o consumo de cada 
colaborador e a proporção entre esse custo e o seu 
desempenho.
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CONTRATE UMA EMPRESA
ESPECIALIZADA EM
SOLUÇÕES INOVADORAS

A MAMinfo constrói cada projeto de 
maneira única, são utilizados 
engenheiros com expertise em 
TI/Telecom para desenhar as 
topologias, dessa forma todos os 
recursos são otimizados, todas as

solusoluções são pensadas estrategicamente para 
alcançar os objetivos de cada empresa atendida.
ÉÉ preciso estabelecer regras claras para o uso de 
qualquer solução que compõe a infraestrutura de TI. 
O software de gestão, por exemplo, deve ter um 
controle rígido de identidade e acesso. Já os 
aparelhos, como telefones fixos, precisam ser 
monitorados com frequência para inibir, 
principalmente, o uso pessoal dos colaboradores.

TTambém é preciso criar uma política de uso das 
ferramentas de telecom que oriente os usuários da 
empresa sobre a economia e o bom uso dos recursos. 
Melhor do que um controle efetivo, é despertar a 
consciência daqueles que mais usam os aparelhos.

TENHA SEGURANÇA CIBERNÉTICA
UmaUma infraestrutura de TI confiável e segura é a base 
para se ter operações integradas. Dito isso, o 
processo relacionado às redes gerais e às redes 
corporativas será seguramente conectado e os dados 
em tempo real estarão disponíveis tanto local quanto 
remotamente.
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Isso permite uma colaboração de áreas diversas, 
melhor monitoramento do equipamento e produção 
otimizada.
Esse modelo de infraestrutura requer foco na 
segurança cibernética em todos os níveis necessários.

AA segurança cibernética não é vista pela MAMinfo 
como uma atividade única, mas uma parte integral e 
contínua do ciclo de vida do produto, desde o projeto 
inicial e desenvolvimento, passando pela parte de 
testes e comissionamento, até os serviços de suporte 
de ciclo de vida e adaptações futuras.

OO desenvolvimento em tecnologias sem fio oferecem 
uma grande oportunidade para conectividade 
wireless de dispositivos de campo em ambas as 
plantas de processo.
A MAMinfo pode entregar soluções tradicionais a 
cabo ou também uma grande gama de soluções e 
produtos sem fio.

METODOLOGIA 
UTILIZADA PELA MAMINFO

A MAMinfo utiliza o Site Survey para um 
levantamento do ambiente onde será instalada uma 
rede sem fio, rede wireless, que pode ser denominado 
RF site survey ou site Survey wireless. O objetivo 
principal de um Site Survey é o processo de 
planejamento de uma rede wireless para fornecer 
uma solução sem fio com a melhor cobertura, a 
melhormelhor taxa de transferência de dados, a maior 
capacidade de rede, de roaming e a melhor qualidade 
e capacidade de serviço (QoS) possíveis e permitidos 
pelo seu ambiente.
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Fazer um site survey wireless é essencial para 
implementar corretamente uma rede Wi-Fi com 
99,999% de disponibilidade. Existe um número muito 
alto de redes WiFi que simplesmente não funcionam 
como pretendido ou abaixo do desempenho e 
fazendo um Site Survey estes problemas serão 
descobertos e sanados.

AAo realizar um site Survey wireless, a MAMinfo 
identifica o limite do alcance efetivo que irá definir os 
níveis mínimos de sinal necessários para suportar o 
uso pretendido da rede sem fio. Trata-se de 
determinar os requisitos de desempenho, para
diversos tipos de aplicação, como por exemplo:

. Voz sobre IP

.. Vídeo

. Coletores de dados

. Serviços de localização em tempo real (RTLS)
 
Nossos serviços incluem ferramentas profissionais de 
planejamento de redes wireless, que definem um 
novo padrão para a precisão da medição.

O QUE O QUE VOCÊ PODE ESPERAR DE UM SITE SURVEY

LEVANTAMENTO 
DAS DIMENSÕES 
E DA SUA ÁREA 
DE COBERTURA 

PARA 
PLANEJAMENTO 
DO SITE SURVEY

MEDIÇÕES DO 
SINAL E ÁREA DE 
COBERTURA DO 
SEU AMBIENTE

RELATÓRIO COM 
AS ÁREAS DE 
MELHOR 

COBERTURA E DE 
MENOR 

INTERFERÊNCIA

IMPLANTAÇÃO 
DA MELHOR 
SOLUÇÃO PARA 

SUA 
NECESSIDADE



 comercial@maminfo.com.br
(19) 3751-3100

(19) 99575-9622


