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A TBC TELECOM

MISSÃO
Sermos a empresa que oferece a rede de melhor 
qualidade, com o menor prazo de ativação e o custo mais
 agressivo, atingindo absoluta satisfação dos nossos 
clientes.

VISÃO
Sermos a melhor operadora do mercado e alcançarmos 
100% da motivação no nosso time.

VALORES
Espírito de time, meritocracia, excelência, foco no cliente, 
eficiência, ética e inovação.

-- 

A TBC TELECOM tem a estrutura completa para 
desenvolver e entregar soluções de dados, internet e 
voz de acordo com a sua necessidade. Nossa equipe de
 suporte e ativação é 100% própria, trazendo agilidade, 
além de possuir um Centro de Gerenciamento 
disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.

---- 
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Suporte 

Explore os benefícios do Portal TBC e ganhe 
controle sobre seus serviços  Abra chamados.

Você tem o controle

No  App da TBC

Serviço Remote Hands com técnicos  nolocal ou disponível 24 
horas por dia, 7 dias por semana no site ou aplicativo..
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Nossos clientes 
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 clientes:

Gerenciamento  de 
desempenho 24 x 7

 Conexão de alta
 qualidade e 
desempenho

Alta disponibilidade e 
atendimento

Estabilidade no 
sinal

Contrato customizado, 
conforme suas 
necessidades 

Nosso Padrão

TBC Telecom Em nossa relação com clientes, não 
visamos somente nosso compromisso com o negócio 
do cliente, mas sim com os resultados a serem 
alcançados. Nosso maior objetivo é manter nossos 
clientes satisfeitos e buscar criar e manter 
relacionamentos de longo prazo, baseado na 
integridade e comprometimento, sempre atendendo 
suas necessidades.Conheça alguns de nossos principais
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Serviços

−Conectividade IP Full duplex (velocidade simétrica e bidirecional);
− 

Garantia de 99% do tempo no ar;− Barreira Firewall;
− Redundância  em 

Garantia de 100% da velocidade
− 

fibra até o último ponto da repetição,
− Gráficos estatísticos de utilização;
− Instalação rápida (até 5 dias após assinatura técnica e comercial);
− Suporte técnico personalizado (monitoramento proativo 24 x 7 x 365)
− Alta  estabilidade  e baixa latência,  ideal  para uso de VPNs,  Videoconferências,  redes
   sem quebras ou interrupções.
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