
Tel-NT investe US$ 5 milhões em laboratório de reparos   
 
Ao menos por enquanto, o objetivo da Tel-NT não é extrair metais preciosos de sucata de 
informática. Mas a empresa também encontrou uma maneira diferente de ganhar dinheiro com 
equipamentos que as empresas não querem mais. Com investimentos de US$ 5 milhões, a 
Tel-NT acaba de inaugurar, na cidade de Valinhos (SP), um laboratório de reparos de 
equipamentos de telecomunicações. Com a estrutura, a empresa terá capacidade de recuperar 
mais de 5 mil diferentes equipamentos de diversos fabricantes.   
 
O negócio da Tel-NT é muito simples. A empresa compra das grandes operadoras de telefonia 
todo o tipo de equipamento de rede que as teles não querem mais. No último ano, esse 
processo ganhou ainda mais força com a entrada das chamadas redes 3G, que provocaram a 
substituição de máquinas baseadas no padrão mais antigo, o CMDA. "O que fazemos é 
conhecido como gestão de sobressalentes", diz Luciano Lamoglia, diretor-geral da Tel-NT 
Brasil. "Compramos e fazemos reparos nesses equipamentos e depois os vendemos para 
empresas menores do mercado."   
 
Segundo o executivo, a empresa também funciona como um depósito multimarcas de peças. 
"Componentes que muitas vezes deixam de ser fabricados por fornecedores ainda são 
procurados pelas teles", comenta Lamoglia. "É aí que entramos, atuando como um parceiro 
desse fornecedor."   
 
No Brasil desde 2004, a Tel-NT é subsidiária do grupo americano Telmar Network Technology, 
companhia que atua no mercado de reparos há 40 anos. A construção do laboratório de 
Valinhos, diz Lamoglia, marca a nova fase da companhia no país. Ao todo, foram montadas 30 
bancadas de reparos, estrutura que conta com o apoio de 75 profissionais. Para cumprir um 
prazo de entrega de até três horas em qualquer ponto do Estado de São Paulo, a empresa 
organizou seus sobressalentes em 12 armazéns. Atualmente, a companhia tem capacidade de 
realizar 3 mil reparos de placas de centrais telefônicas por mês, mas segundo Lamoglia esse 
volume saltará para até 10 mil placas.   
 
A busca pelos serviços começa a ganhar força. Lamoglia não revela nomes de clientes, mas o 
Valor apurou que a companhia fechou, recentemente, um contrato de serviços com a 
Telefônica.  
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