
A INTEGRADORA DE SISTEMAS
MAIS COMPLETA PARA MÍDIAS DIGITAIS



NOSSOS CLIENTES

A LineUp é uma empresa de engenharia que atua há mais de 30 anos no 
mercado Broadcast com foco em Integração de Sistemas, Projetos e Insta-
lação, sendo reconhecida, por clientes e fabricantes, como um dos princi-
pais players do mercado. Uma integradora fundamental no desenvolvi-
mento e suporte das soluções de áudio e vídeo.

Apresenta em seu portfólio projetos para Emissoras de TV, Produtoras, 
Universidades, Unidades Móveis, Eventos Esportivos e Telcos. Com 
grande experiência em projeto executivo, montagem e cabeamento em 
Emissoras de TV, a LineUp participou ativamente de diversos projetos na 
transição do Sistema Analógico para o Digital em todo o Brasil.

Nas Produtoras, teve um papel importante no fornecimento de Soluções 
e Sistemas para o aumento da eficiência e distribuição de conteúdo e 
produção. Em Universidades, implantou projetos para Estúdio de TV
Universitária e EAD.

http://www2.lineup.com.br/http://www2.lineup.com.br/



• Consultoria e Avaliação Técnica
• Integração de Sistemas
• Migração de Sistemas HD para Híbridos SDI/IP
• Projetos
• Diagramação

• Instalação
• Cabeamento de Áudio e Vídeo
• Cabeamento Estruturado
• Testes e Comissionamento de Sistemas
• Treinamento Técnico e Operacional

NOSSOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

A Engenharia da LineUp apresenta grande expertise técnica na área de projetos para proporcionar aos seus 
clientes as melhores soluções de sistemas para o tráfego, processamento de sinais, armazenamento, controle e 
monitoramento de sinais de áudio e vídeo, considerando sempre eficiência, flexibilidade, escalabilidade e 
redução de custos. A LineUp também oferece consultoria para digitalização, projeto executivo, implantação e 
instalação para diversos segmentos do mercado.
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ASSISTÊNCIA AUTORIZADA

Nossa equipe técnica é especializada e treinada 
constantemente pelos fabricantes, promovendo 
agilidade no processo de reparo para atendê-lo 
no menor prazo possível.

Possibilitamos a manutenção corretiva e preven-
tiva na instalação do cliente, mediante contrato 
de manutenção ou avulso (confirmação de 
disponibilidade e programação).

Visando ao melhor atendimento, o laboratório 
conta com o que há de mais atual em Broadcast.

A LineUp é autorizada na revenda de peças dos 
fabricantes Sony, Libec e JVC’Kenwood.

MANUTENÇÃO ON SITE

VENDA DE PEÇAS

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

LABORATÓRIO EQUIPADO

O Laboratório é equipado com instrumentos de medição e monitoramento para a manutenção de equipamen-
tos HDTV e oferece contratos de manutenção corretiva e preventiva: testes de desempenho, verificação do 
sistema e da montagem e orientação ao cliente quanto aos procedimentos de suporte e manutenção.



INTEGRADOR AUTORIZADO

REVENDEDOR AUTORIZADO

A LineUp apresenta um portfólio com mais de 30 representações para a revenda de equipamentos voltados para 
solução de produção, contribuição e distribuição de Áudio e Vídeo.

Os principais produtos são: Câmera, Camcorder, Switcher, Grafismo, Monitor de Vídeo, Servidor de Vídeo, Siste-
ma de Edição Não Linear, Sistema de Áudio, Sistema de Armazenamento, Sistema de Automação/Exibição, Tape-
less, Gestão de Conteúdo, Arquivamento Digital e Instrumentação. A LineUp trabalha com a modalidade CIF 
(Cost, Insurance, Freight) para a venda dos equipamentos nacionalizados.

A Line Trade Broadcast, localizada em Miami, é a empresa do grupo fundada em 2005 para viabilizar aos clientes 
o fornecimento de equipamentos na modalidade FOB (Free on Board), permitindo a consolidação dos equipa-
mentos das suas representações.
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LineUp - Integradora de Sistemas (Brasil)
Rua Teodoro Sampaio, 1765 - 10º Andar - São Paulo - SP
comercial@lineup.com.br
+55 11 3065.1177
www.lineup.com.br

Line Trade Broadcast (Estados Unidos)
2186 NW 89th Place | Doral – FL 33172 – USA
comercial@lineup.com.br
www.lineup.com.br


