


ORIGENS 
GRUPO CEMIG 

A CEMIGTelecom 

Criada em 1999 como Empresa de Infovias, a CEMIGTelecom é uma 
operadora de telecomunicações pertencente ao Grupo CEMIG que 
oferece uma das maiores e melhores redes ópticas para transporte de 
serviços de telecomunicações do estado de Minas Gerais, utilizando-se 
da infraestrutura da CEMIG. Recentemente expandiu sua presença 
para o Nordeste e Centro-Oeste do país. 

ABRANGÊNCIA E INFRAESTRUTURA 

 Infraestrutura própria; 
 Presença em 5 estados; 
 Mais de 90 cidades atendidas; 
 Mais de 6.300km de redes metropolitanas; 
 Mais de 9.300km de cabos ópticos. 



NOSSOS CLIENTES 

CORPORATIVOS GOVERNAMENTAIS OPERADORAS 



CONECTIVIDADE INTERNET DEDICADA SERVIÇOS ESPECIAIS 

VIP PONTO A PONTO 

VIP MULTIPONTO 

VIP FIBRECHANNEL 

PRIME INTERNET 

PRIME IP ISP 

IP/MPLS 

LINK DE ÁUDIO E VÍDEO 

PRODUTOS E SERVIÇOS 
SOLUÇÕES 

PRIME TRÂNSITO IP 



CONECTIVIDADE 
VIP PONTO A PONTO 

EMPRESAS, GOVERNO, PROVEDORES E OPERADORAS 

O VIP Ponto a Ponto conecta sua organização através de circuitos 
dedicados entre duas unidades, como matriz e filial. Aplicável também 
para a  implementação de sites backup em soluções de Disaster Recovery, 
objetivando a continuidade das operações de sua empresa. 
 
O serviço VIP Ponto a Ponto pode ser entregue através dos seguintes tipos de 
Interface: Ethernet (RJ-45, SFP, SFP+ ou XFP), SDH (G.703 ou V.35). 

VIP PONTO A PONTO 



CONECTIVIDADE 
VIP MULTIPONTO 

EMPRESAS, GOVERNO, PROVEDORES E OPERADORAS 

O VIP Multiponto conecta as filiais de sua organização, através de circuitos 
dedicados, para transporte de informações de forma segura para 
ambientes corporativos. Estabelece conexões de dados para interligar 
várias unidades a uma matriz. 
 
O serviço VIP Multiponto pode ser entregue através dos seguintes tipos de 
Interface: Ethernet (RJ-45, SFP, SFP+ ou XFP), SDH (G.703 ou V.35). 

VIP MULTIPONTO 



CONECTIVIDADE 
VIP FIBRECHANNEL 

EMPRESAS, GOVERNO E PROVEDORES 

O VIP Fibrechannel interliga clientes corporativos a Data Centers, para 
replicação de unidades de armazenamento de dados e interconexão de 
SAN (Storage Area Network). 
 
O serviço VIP Fibrechannel pode ser entregue através dos seguintes tipos de 
Interface: FC-1Gbps, FC-2Gbps, FC-4Gbps e FC-8Gbps. 

VIP FIBRECHANNEL 



INTERNET DEDICADA 
PRIME INTERNET 

EMPRESAS E GOVERNO 

O PRIME INTERNET oferece uma solução robusta de acesso à Internet 
para a sua empresa. Mantém uma conexão dedicada e simétrica, ou seja, 
a capacidade contratada pelo cliente é para seu uso exclusivo, sem 
compartilhamento ou variações no acesso, contando com uma taxa de 
upload igual a de download. 
O serviço contempla o fornecimento de um roteador como serviço e um 
bloco de 8 endereços IP, com possibilidade de expansão, mediante 
análise. 

Opcionais: 
 Alta disponibilidade, através da contratação de rotas redundantes de fibras 

ópticas; 
 Implementação de segurança através de firewall; 
 Serviço de VPN (Virtual Private Network). 

 

PRIME INTERNET 



Opcionais: 
 Alta disponibilidade, através da contratação de rotas redundantes de fibras 

ópticas. 
 Fornecimento de até 16 endereços IP, caso o provedor não possua AS. 

 

INTERNET DEDICADA 
PRIME IP ISP 

PROVEDORES 

O PRIME IP ISP oferece conexão para Sistemas Autônomos (AS), como 
Provedores de Internet, com alta capacidade, contando com backbone 
robusto, conectado aos PTTs de São Paulo e Belo Horizonte, 
proporcionando uma conexão mais eficiente com acesso dedicado e 
simétrico. 
 

PRIME IP ISP 



Opcionais: 
 Alta disponibilidade, através da contratação de rotas redundantes de fibras 

ópticas. 

SERVIÇOS ESPECIAIS 
IP/MPLS 

EMPRESAS E GOVERNO 

A solução IP/MPLS CEMIGTelecom oferece uma rede multisserviço que 
permite classificação, marcação, priorização e garantia de capacidade para 
assegurar qualidade e eficiência no transporte de voz, vídeo, dados, 
aplicações comerciais e Internet. 

IP/MPLS 



Opcionais: 
 Alta disponibilidade, através da contratação de rotas redundantes de fibras 

ópticas. 

SERVIÇOS ESPECIAIS 
LINK DE ÁUDIO E VÍDEO 

EMPRESAS E GOVERNO 

O Link de Áudio e Vídeo CEMIGTelecom oferece canais de áudio e vídeo 
com fornecimento de equipamentos de transmissão e recepção com 
enlace dedicado de fibra óptica. 

 LINK DE ÁUDIO E VÍDEO 



NOSSOS SERVIÇOS 
DIFERENCIAIS 

 Rede em fibra óptica de qualidade; 
 Serviço de alto desempenho, com garantia de 100% da capacidade de 

transmissão contratada; 
 Disponibilidade mensal de 99,5% através da contratação de rotas 

redundantes de fibras ópticas;  
 Suporte com equipe técnica especializada; 
 Monitoramento permanente, com visibilidade de informações através 

de gráficos, sob demanda; 
 Rede monitorada 24h por dia, 365 dias por ano, pelo Centro de 

Gerência de Redes - CGR. 

DIFERENCIAIS 
CEMIGTelecom 



SERVIÇO PERSONALIZADO 
ATENDIMENTO DIFERENCIADO 

FALE COM NOSSOS 
ESPECIALISTAS 

CONVERSE COM O 
PRESIDENTE 

POLITICA DE VALORIZAÇÃO 
DOS CLIENTES 

SOLUÇÕES SOB MEDIDA  
PARA A SUA EMPRESA 



NOSSOS CLIENTES 
CASES DE SUCESSO 

PUC MINAS - SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA 
“Os serviços da CEMIGTelecom 
conseguiram superar todas as nossas 
expectativas. Houve um crescimento 
na nossa capacidade de transmissão 
de dados, com redução de custos, 
aumento da disponibilidade e 
elevação do nível de segurança da 
nossa rede corporativa. Agradecemos 
à CEMIGTelecom por ser um 
verdadeiro parceiro de serviços da 
nossa instituição”. 

SEGMENTO: Educacional 

DESAFIO: 

 Baixo desempenho e qualidade dos serviços; 
 Capacidade inadequada para as demandas das redes administrativas e acadêmicas; 
 Disponibilidade insuficiente para a criticidade dos serviços. 

RESULTADO: 

 Redução nos custos; 
 Melhoria de performance; 
 Disponibilidade; 

 

 Alto desempenho de rede; 
 Alta capacidade; 
 Estabilidade. 

Marcelo Nassau Malta 
Gerente de TI - PUC Minas 



NOSSOS CLIENTES 
CASES DE SUCESSO 

LOJAS REDE 

“A CEMIGTelecom tem sido uma 
grande parceira ao aliar a qualidade 
dos produtos com agilidade dos 
serviços de telecomunicação. Seu 
diferencial é o grande interesse em 
construir alternativas que atendam ao 
cliente final com um custo que 
viabilize os negócios”. 

SEGMENTO: Varejo 

DESAFIO: 

 Dificuldade de encontrar produto adequado a necessidade da empresa; 
 Insatisfação com a qualidade do serviço prestado por outras empresas. 

RESULTADO: 

 Unificação dos serviços em uma única operadora; 
 Maior controle, com visibilidade de relatórios; 
 Maior acessibilidade; 
 Melhor atendimento através do centro de gerência; 
 Projeto desenvolvido junto com o cliente. 

Silvério Wagner Silva 
Gerente de TI - Lojas Rede 



OBRIGADO! 

TELEFONE MATRIZ 
(31) 3307-6300 

WEBSITE 
www.cemigtelecom.com 

E-MAIL 
vendas@cemigtelecom.com 

PRESENÇA 
MG | GO | BA | CE | PE 


