


A  Gitel  é  uma  empresa  que  oferece  soluções  em  Telefonia  e  em  Segurança 
Eletrônica. Estamos sempre atentos em proporcionar um serviço de ponta, para 
isso, contamos com recursos avançados como a tecnologia IP, tanto em Telefonia 
quanto em Segurança Eletrônica. Através  de  uma  parceria  que  iniciou-se  em  
1994  com  a  marca  Panasonic,  procuramos implanta  serviços  de  primazia, 
visando  manter  uma  relação  de  confiança  com  nossos  clientes  e  fornecedo-
res.

Trabalhamos  com  Centrais  Telefônicas  há  mais de 30 anos  e  contamos  com  
mais  de  15 mil  ramais  instalados  em  todo  o  estado  do  Rio  Grande  do  Sul

Em  Segurança  Eletrônica,  além  da instalação e manutenção, fazemos uma 
análise  de  risco  minuciosa,  focando  sempre  o  melhor  para  o  seu  negócio.

Ao  longo  dos anos, a Gitel vem  trabalhando com empresas de médio e grande 
porte, tendo  operado  junto  aos  segmentos  da  indústria, da  saúde, da  educa-
ção, do  petróleo, óleo e gás, inclusive orgãos públicos nas esferas municipais, 
estaduais  e  federais

Contamos  com  profissionais  treinados  e  vasta  experiência  na  área  de T elefo-
nia e Segurança Eletrônica estamos sempre prontos a orientar e proporcionar o 
serviço  mais  adequado  à  sua  necessidade.



SEGURANÇA ELETRÔNICA

Desenvolvolvemos projetos de Segurança Eletrônica para as mais diversas necessida-
des dos seus clientes. Projetos para escolas e  industrias de  todos os segmentos. 
Contamos com uma equipe especializada em Segurança Eletrônica que faz a análise 
das necessidades dos seus clientes, estudo de pontos de defesa, orientação do me-
lhor custo benefício e da entrega do melhor custo benefício. Para uma melhor solução 
a Gitel oferece sistemas de alarmes, controladores de acesso, câmeras IP, softwares 
de monitoramento, tudo para uma melhor implantação de uma Integração de Sistemas 
de Segurança

TELEFONIA

A Gitel proporciona recursos que satisfazem as demandas da maioria dos usuários 
que se preocupam tanto com a sofisticação quanto com os custos. A Gitel oferece 
soluções e projetos para Sistemas de Integração de voz, como tarifadores, soluções 
para call center, centrais telefônicas e oferecemos também aparelhos telefônicos.

Em todos os projetos e produtos oferecidos pela Gitel, contamos com técnicos e 
profissionais capacitados para vendas,  análises  específicas de cada empresa, 
instalações e configuração. 



             
CFTV:
- Projeto
- Infraestrutura
- Instalações e Configurações
- Venda ou locação da solução completa de câmeras, gravadores e softwares

CONTROLES DE ACESSO:
- Projeto
- Infraestrutura
- Manutenção corretiva e preventiva
- Instalações e configurações
- Venda ou locação da solução completa de catracas, torniquetes, cancelas e
softwares.

TELEFONIA:
- Desenvolvimento do projeto
- Infraestrutura
- Manutenção corretiva e preventiva
- Instalações e configurações
- Venda ou locação da solução completa de centrais telefônicas e aparelhos

MANUTENÇÃO:
- Suporte técnico e gestão de ativos, focada em manutenção preditiva e preventiva
- Manutenção corretiva e SLA.
- Equipe especializada e certificada por diversos fabricantes
- Controle de garantias e documentações 



NOSSOS CLIENTES

A Gitel mantêm uma relação de confiança com seus clientes e parceiros, sendo esta 
relação uma dos principais valores da Gitel. Abaixo alguns dos nossos clientes: 

SUA
EMPRESA



NOSSA ESTRUTURA

A Gitel conta com uma sede própria, com mais de 500 m². Possuímos 30 colaboradores 
altamente qualificados e pronto para lhe atender. Atuamos em todo território nacional.



CONTATOS:

Rua Buarque de Macedo, 175
CEP.: 90230-250

Bairro: São Geraldo
Porto Alegre

comercial@gitel.com.br
 (51)  3086.7700
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