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PRINCIPAIS INFORMAÇÕES 

 
 
 

I. SOBRE A EMPRESA 
 
 A CPA foi fundada em dezembro/97, apoiada na experiência de profissionais que já atuavam há mais de 10 

anos na área de consultoria, projetos e treinamentos de telecomunicações e informática. 
 

 Nosso escritório sede fica localizado na cidade do Rio de Janeiro, mas atuamos em todo o território nacional, 
principalmente no segmento de treinamentos. 

 
 Ministramos os cursos em nosso próprio ambiente ou no ambiente do cliente (in company). 
 

II. DIFERENCIAIS COMPETITIVOS 
 
 Nossos cursos são ministrados por instrutores treinados e habilitados segundo os mais criteriosos padrões de 

qualidade recomendados pelas indústrias fabricantes dos equipamentos; 

 Dispomos de toda a estrutura (compreendendo material didático, equipamentos e ferramentas de laboratório), 
somada a uma adequada metodologia de ensino teórico e prático, recursos estes que nos têm permitido 
atender, satisfatoriamente, às principais necessidades de aprendizado de nossos alunos e das empresas 
para as quais eles trabalham, levando-os a obter conosco o melhor grau de aproveitamento; 

 O proprietário da CPA, responsável direto pelo planejamento e execução de todos os treinamentos da 
empresa, não tem medido esforços para especializar-se e manter-se continuamente atualizado acerca dos 
novos métodos de trabalho e tecnologias surgidos no mercado, tendo realizado, entre outros, os seguintes 
cursos de qualificação:  

1. Aperfeiçoamento em novas tecnologias de transmissão, realizado na cidade de Murdof, Alemanha; 

2. Cursos para treinador técnico para a América Latina na Siemens-Brasil, com certificação em Hipath 1100, 
Hipath 2000, Hipath 3000; 

3. Cursos técnicos na LG-Nortel; 

4. Treinamentos técnicos na Ericsson Brasil; 

5. Treinamentos técnicos na Intelbras; 

6. Treinamento na área de Organização e Métodos “O&M”, na Fundação Getúlio Vargas – FGV-RJ. 

 A Revista RTI, de São Paulo, uma das mais importantes e respeitadas publicações brasileiras na área de 
Telecom e Redes, nos indicou, em duas edições seguidas (2008 e novembro/2009), como empresa da área 
de treinamentos a ser consultada por todos aqueles que atuam ou pretendem atuar no segmento de 
telecomunicações e redes; 

 Os alunos que fazem nossos cursos, após obterem a certificação, contarão com a garantia de suporte técnico 
todas as vezes que precisarem resolver dúvidas relacionadas à sua atividade no dia a dia, suporte este que 
lhes prestamos gratuitamente por meio da internet. 

 
III. ALGUNS DE NOSSOS CURSOS 

 
 Básico Técnico de PABX: Intelbras e Siemens 
 Instalação e Programação de PABX Siemens Hipath 1100, 2000 e 3000 
 Corporativo de Telecomunicações e Redes 
 Básico de Telecomunicações e Redes 
 Básico de Redes com Fio 
 Câmeras de Segurança - CFTV 
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IV. PRINCIPAIS CLIENTES

 
 

 

Embora a maioria de nossos alunos seja composta por interessados que entram em nosso site 
 

(www.cpatelecom.com.br) e se matriculam por iniciativa própria e pessoal, com o objetivo de atuar ou adquirir 
novos conhecimentos na área de telecomunicações e redes, contamos também com vários clientes corporativos 
que contratam nossos serviços técnicos e de treinamentos para atender a equipe de funcionários, podendo ser 
destacados entre estes as seguintes empresas e órgãos: 

 
 KTY ENGENHARIA (PETROBRAS S/A) 
 CONSORCIO CONSTRUTOR DA LINHA 4 DO METRÔ - RIO DE JANEIRO 
 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ 
 JARAGUÁ ENGENHARIA 
 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – TRF - 2ª REGIÃO 

V. ONTATOS

 
 
C  

 
 CPA - Telecomunicações e Informática 
 Razão Social - Israel Rodrigues Chaves Telecomunicações 
 CNPJ - 11.057.404/0001-38 

 
 Telefones: 
 Rio de Janeiro (21) 3413-8146 – Gerente técnico - Israel 
 Goiânia (62) 3202-4434 – Gerente regional - Wilson 

 
 E-mails: 
 ecom.com.br cpa@cpatel
 israel@cpatelecom.com.br 
 wilson@cpatelecom.com.br 

 
 Website: 
 www.cpatelecom.com.br 

VI. S
 
FOTOS ILUSTRATIVA  

ABX (Campinas-SP.) 
 
Turma do Curso Básico Técnico de P

 
Turma do Curso de Instalação e Programação de PABX Siemens Hipath 1100 (São Paulo-SP.) 
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urma do Curso Corporativo de Telecomunicações e Redes (Rio de Janeiro-RJ.) 
 
T

 
 
Turma do Curso Básico de Telecomunicações e Redes (Salvador-BA.) 

 
 
Turma do Curso Básico de Câmeras de Se rança - CFTV (Rio de Janeiro-RJ.) gu

 
Treinamento in company na Andrade Gutierrez – Angra dos Reis‐RJ. 

 


