
Embratel lança plataforma de gestão de redes 
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A Embratel, fornecedora de serviços de gerência de redes para empresas de médio e grande 

portes, passa a oferecer novas facilidades ao mercado corporativo. Com base no conceito de 

outsourcing de rede, a operadora está lançando um serviço completo de Gerência de Redes de 

Clientes (GRC), totalmente voltado para as empresas que desejam melhorar o nível de serviços de 

suas redes sem ter que investir em equipamentos e pessoal técnico.  

 

Trata-se de um pacote de serviços de comunicação, gerência, administração, detecção e solução 

de problemas em tempo real, para Wide Area Networks (WANs), apoiado principalmente na 

proatividade e na garantia do nível de serviço (SLA – Service Level Agreement) prevista em 

contrato.  

 

A Gerência de Redes de Clientes dá suporte aos serviços de transmissão de dados, voz e imagem 

baseados nas redes IP VPN, ATM, Frame Relay e de circuitos dedicados. A nova plataforma de 

gerência foi integralmente desenvolvida pela Embratel e é operada por pessoal próprio, 

especializado nas atividades de supervisão de redes.  

 

''Os maiores diferenciais da GRC estão num portal web, que reúne as informações específicas de 

cada cliente, no qual o administrador pode acompanhar on-line o comportamento de sua rede, 

com suporte técnico da Embratel ininterrupto, cuja equipe trabalha detectando e solucionando 

quaisquer ocorrências, antes mesmo de causarem problemas ao usuário'', afirma o diretor de 

marketing para o mercado corporativo da Embratel, Aloysio Xavier.  

 

Por meio do portal GRC, cada cliente pode visualizar detalhes do serviço prestado pela operadora, 

que inclui as disciplinas de Gerência de Falhas, Gerência de Desempenho e Gerência de 

Configuração e Inventário. A empresa usuária tem um site próprio, seguro, de acesso restrito, que 

permite acompanhar cada passo da gerência de sua rede WAN, com possibilidade de geração de 

vários relatórios diários, semanais e mensais.  

 

Além disso, a Gerência de Redes de Clientes é indicada às empresas que estão procurando se 

concentrar cada vez mais no seu negócio principal, reduzir investimentos em infra-estrutura, 

melhorar o nível de serviço de suas redes e resolver questões relativas à manutenção de uma 

equipe técnica especializada e treinada.  

 

Aloysio Xavier diz ainda que o alcance da GRC é grande porque ela foi desenvolvida internamente, 

com base na experiência dos profissionais da Embratel, que têm vários anos de atuação nas 

funções de gerência e supervisão de redes. ''Criamos e estamos aperfeiçoando o serviço em 

resposta às demandas dos clientes por soluções de terceirização da administração dos serviços e 

redes oferecidos pela Embratel. Hoje já gerenciamos as redes de mais de cem clientes, somando 

mais de 10 mil pontos totalmente administrados pela equipe da Embratel'', destaca.  
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