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A ABRASAT ESTÁ DE VOLTA
A Associação que reúne empresas do setor de satélites no Brasil passou
por uma reestruturação e inicia nova fase de intensa atividade nacional e
internacional

A

Abrasat está de volta. No último
mês de junho, com a eleição de
uma nova diretoria, a Associação
Brasileira das Empresas de Telecomunicações por Satélite consolidou uma reestruturação com o objetivo de preparar
a entidade para os novos desafios e missões que envolverão o setor de satélites e
de telecomunicações no Brasil e no mundo nos próximos anos.

A missão da nova Abrasat será promover
o uso dos satélites e trabalhar na defesa
dos interesses desta indústria no Brasil,
em parceria com outras associações e
entidades internacionais, sempre visando
os interesses da sociedade brasileira.
“Este é um momento importante para a
indústria de satélites no país. Por isso,
uma associação como a Abrasat terá um

papel fundamental, não só na integração dos diversos agentes desta indústria
aqui, como também no intercâmbio com
outros países”, diz Luiz Otávio Vasconcelos Prates, diretor de assuntos externos
da StarOne e novo presidente da Associação. A Abrasat já é membro da Citel
(Comissão Interamericana de Telecomunicações), como também da Coalizão Internacional para Defesa dos Temas de Satélite, de que fazem parte a ESOA (EMEA
Satellite Operators Association), na Europa; a SAI (Satellite Industry Association),
nos EUA; a GVF (Global VSAT Forum),
em Londres; a CASBAA (Cable & Satellite
Broadcasting Association of Asia); a Asia
Pacific Satellite Communications Council,
ambas na Asia. “Esta participação permitirá que estejamos sempre em linha com
os grandes movimentos de interesse da
indústria de satélites, sejam tecnológicos,
sejam regulatórios”, diz Luiz Otávio.
Atualmente há várias questões a serem
analisadas e discutidas pela Abrasat junto aos órgãos reguladores brasileiros, que
também acreditam na força dos satélites
como instrumento de integração do país.
A manutenção e segurança das faixas de
Banda C, hoje utilizadas pelos satélites
para atender mais de 1.000 emissoras de
TV aberta de todo o país, e a popularização da banda larga no Brasil, a partir de
discussões de temas relevantes como a
cobrança de tributos como o Fistel, são
bons exemplos.
O setor tem dado uma grande contribuição à sociedade: já investiu U$4,5 bilhões
em 15 satélites brasileiros e pretende lançar mais sete novos satélites até 2020, num
investimento adicional de US$ 2,1 bilhões,
garantindo total conectividade e acesso a
brasileiros de todas as partes do país.
Os serviços dos satélites estão em toda
parte. Hoje esta tecnologia de rede já é
responsável pela distribuição de 60% dos
sinais de TV por assinatura que chegam às
casas dos brasileiros, representando mais
de 36 milhões de pessoas. Em TV aberta,
os satélites carregam cerca de 250 canais

entre analógicos e digitais SD e HD. Segundo dados da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua (PNAD,
IBGE) de 2015, antenas parabólicas em
Banda C estão instaladas em 21,4 milhões
de residências, alcançando mais de 70 milhões de brasileiros. Isso sem contar com o
importante papel dos satélites como uma
das principais soluções na implementação
do IoT (Internet das Coisas), do M2M (Machine to Machine) e no 5G.

Mas quais são os grandes temas que o setor deverá enfrentar nos próximos tempos? Esta edição da AbrasatNews traz a
visão de três membros da nova diretoria da Abrasat: Sabrina Ferrari (Hughes),
Fábio Alencar (StarOne), Russell Ribeiro
(Gilat) e também a visão de um representante dos associados, Rodrigo Campos
(Eutelsat). Acompanhe o que eles têm a
dizer sobre esta e outras questões.
A contribuição da Abrasat para o setor
de satélites
Na visão de Sabrina Ferrari, a grande contribuição da Abrasat será o seu papel de
facilitadora, intermediadora e combatente dos interesses da indústria de satélite.
”O objetivo será reunir todos os protagonistas desta indústria. É o trabalho em
equipe que trará ótimos resultados para
o setor”. Além disso, segundo Rodrigo

Campos, “a Abrasat será uma agregadora de sugestões para descongestionar o
crescimento do setor no Brasil. Terá um
papel importante para demonstrar como
o satélite é essencial à sociedade como
grande difusor de conteúdo, seja TV, seja
Internet Banda Larga”. Para Fábio Alencar,
“através da Abrasat as empresas poderão construir soluções nas áreas técnicas,
comerciais, fiscais, regulatórias ou industriais. Essa interação poderá abrir canais
para uma melhor compreensão das demandas do mercado e as oportunidades
de integração no ecossistema de telecomunicações brasileiro”.
Os grandes temas do setor para os próximos anos
“A massificação da banda larga por satélite, o 5G e o M2M, são grandes temas para
os próximos anos para o setor de satélites. Não obstante a grande importância
que esses assuntos têm na vida moderna,
o satélite será fundamental para viabilizar
a conectividade em grandíssima escala e
alta velocidade”, diz Rodrigo Campos. Sabrina Ferrari explica que neste universo de
mobilidade, internet banda larga, IoT e 5G,
outro tema importante será a discussão
da viabilidade financeira dos projetos para
futuros satélites. “Eles serão fundamentais para atender de maneira efetiva as
demandas que se desenham”. Para Fábio
Alencar, entre os grandes temas para o setor nos próximos anos está a expansão da
cobertura e da capacidade do serviço via
satélite. “Como atender a todas as regiões
do mundo com alta capacidade, usando
terminais de custo acessível e fácil instalação e com a máxima integração com as
demais redes das diversas tecnologias?
São questões importantes para garantir
ao cliente que ele tenha acesso aos principais serviços em qualquer lugar do planeta, seja em terra, mar ou voando”. Além
da universalização do acesso à Internet,
Russell Ribeiro cita a redução da carga tributária como um tema fundamental para
o setor, “incluindo a TFI e TFF”, diz.

As principais contribuições dos satélites
para a sociedade no médio e longo prazos
“Além da tradicional e fundamental presença na distribuição de vídeo, o satélite
será importante na construção do ambiente multi-rede que permitirá a experiência
de serviço sempre disponível ao usuário
final, diz Fábio Alencar. Para ele, algumas
características dos satélites, como cobertura ampla, facilidade de instalação e
expansão, homogeneidade de rede e alta
disponibilidade, serão fundamentais para
a complementação de uma arquitetura
de rede global. “A longo prazo novos satélites com novas tecnologias permitirão
ainda mais integração entre as regiões do
planeta, reduzindo as distancias e virtualmente derrubando as fronteiras regionais
e nacionais, em busca do velho ideal de
construção de uma aldeia global. ”
Sabrina Ferrari destaca que os satélites
têm importância ímpar para o atendimento de uma grande extensão do território,
não só complementando soluções como
também atendendo a “última milha”. “A
médio e longo prazos, não tenho dúvidas
que o satélite terá um forte e importante
papel para os serviços M2M”, diz. “A importância do satélite cresce substancialmente como solução viável para o país,
considerando a vastidão da geografia do
Brasil, a atual infraestrutura de telecom,
que não atende de forma suficiente nem
mesmo algumas áreas do entorno de nossas grandes cidades, e os novos custos reduzidos da capacidade satelital e dos modems satelitais”, completa Russell Ribeiro.
O segredo para o sucesso da nova
Abrasat
“O sucesso virá na medida em que a Associação conseguir posicionar o setor como
o grande difusor de conteúdo e acesso às
telecomunicações”, diz Rodrigo Campos.
Para Fábio Alencar, “o sucesso da Abrasat
dependerá essencialmente da participação do máximo de empresas dos diversos
setores como operadoras de satélite, provedores de serviços, integradores de rede,

fabricantes de equipamentos, instaladores,
empresas de serviços em geral, consultores e todos os demais setores que se propuserem a contribuir para esta visão mais
abrangente e diversificada do ambiente
de telecomunicações” “Será a capacidade
de juntar forças de todos os protagonistas
desta indústria que trará resultados efetivos para o setor”, completa Sabrina.

A nova diretoria da Abrasat

Mercado de satélites em debate no Rio

tante empresa do ramo automobilístico. Ele
falará do mercado de carros conectados e o
papel do satélite neste ecossistema. Já o diretor de estratégias e tendências da Embraer,
André Stein, fala sobre o mercado de in-flight
communcation (IFC).

O Congresso Latinoamericano de Satélites,
que acontece dias 31 de agosto e 1 de setembro no Rio de Janeiro, é o principal encontro
da comunidade de satélites brasileira. Este
ano, o evento terá, mais uma vez, palestrantes internacionais de peso, como Ruy Pinto,
deputy CTO da SES, que falará sobre as tendências tecnológicas e principais inovações
no mercado de satélites.
Também têm presença confirmada o presidente do Grupo Caoa, Mauro Correia, um
executivo com larga experiência em telecomunicações e que hoje comanda uma impor-

Compõem a nova diretoria da Abrasat
os seguintes executivos: Fábio Alencar
(StarOne), Gilson Berriel (Hispamar),
Luiz Otávio Prates (StarOne), Michelle
Caldeira (SES), Russell Ribeiro (Gilat),
Sabrina Ferrari (Hughes).

O evento terá ainda debates sobre os principais temas da indústria, como o crescimento
da banda Ka, o futuro do mercado de DTH,
Internet das Coisas, estratégias dos prestadores de serviços, comunicações militares e
regulamentação.
Detalhes sobre a programação e inscrições
pelo site www.satelitesbrasil.com.br
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