
POR QUE A SUA EMPRESA
DEVE APOSTAR EM
GESTÃO DE TELECOM?



Sabia que 80% das empresas são atingidas por erros de 

cobranças em telefonia?¹

Resolver este problema é mais simples do que você 

imagina. Uma gestão de telecom bem feita é a solução

que a sua empresa precisa para evitar desperdícios e ter 

um melhor controle administrativo dos ativos. 

Se você caiu de paraquedas aqui e ainda não sabe muito 

bem do que estamos falando, não se preocupe. 

Preparamos este eBook pensando em você!

Esperamos que este material seja bastante útil quando 

você for tomar uma decisão importante! ;) 

¹ Gartner
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GESTÃO DE TELECOM:
O QUE É?

Quando pensamos em gestão de telecom, pensamos em todas as 

medidas que as empresas podem tomar para assegurar que a 

telecomunicação do negócio seja feita de forma eficiente, 

contribuindo para o funcionamento interno e para o bom 

relacionamento com clientes e parceiros. 

Existe até um termo em inglês para isso: TEM (Telecom Expense 

Management).

03



Uma das premissas é agir de forma preventiva a fim de 

eliminar despesas desnecessárias. Na prática, por exemplo, 

ficaria mais fácil de entender quanto é o gasto com serviços 

de telefonia fixa ou móvel.

Os 3 C’s da Gestão de Telecom:
Centralização, Custos e Controle.

É matemática simples e pura:

lucros para a organização,

custos e 

produtividade.

+

+
-

Uma boa gestão de telecom =
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POR QUE VOCÊ
DEVE INVESTIR
NA GESTÃO
DE TELECOM?

Com a gestão de telecom, podemos analisar as suas 

necessidades e auxiliar na contratação do plano 

correto, evitando gastos desnecessários e reduzindo 

seu custo operacional. 

Redução de Custos

Vamos cadastrar todos os contratos de 

telecomunicações (fixa, móvel, link de dados e seus 

aditivos) da sua empresa. Assim, podemos atuar 

diretamente na renovação e antecipação dos 

contratos que estão prestes a vencer. 

Gestão de Contratos
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POR QUE VOCÊ
DEVE INVESTIR
NA GESTÃO
DE TELECOM?

Vamos analisar as melhores propostas para saber se 

estão de acordo com o perfil da sua empresa e com os 

preços praticados atualmente no mercado com 

empresas similares.

Será que o que está sendo cobrado pela operadora é 

o que está realmente sendo utilizado pela sua 

empresa? Com a Gestão de Telecom, é possível saber. 

Em caso de cobranças incorretas, nós acionamos a 

operadora para o ressarcimento dos valores 

indevidos.

Gestão de Faturas e Tarifas

Negociação com as Operadoras
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Só a Parlacom consegue reduzir até 40% dos gastos 
da sua empresa com telecom.

Somos líderes e pioneiros em soluções integradas de 
M2M e IoT, no Brasil.

Nossas soluções são pensadas estrategicamente 
para atender as necessidades do seu negócio.

POR QUE A
PARLACOM?
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www.parlacom.net

(+55) 11 3230-2454        +1 704-589-7933

sales@parlacom.net

https://www.instagram.com/parlacom_brasil/
https://web.facebook.com/parlacombrazil
https://www.linkedin.com/company/parlacombrazil
https://www.youtube.com/channel/UCvhN2MfA46X7YMy7kD0U4Ww/featured

