Viasat colabora com a inclusão digital no México com Wi-Fi comunitário
rápido e de baixo custo, via satélite
-

O serviço já está conectando os desconectados, possibilitando acesso à internet a milhares de
cidadãos mexicanos
O serviço conta com a capacidade e cobertura das duas primeiras gerações de sistemas de satélites
da Viasat

Carlsbad, 9 de abril – A Viasat (NASDAQ: VSAT), uma companhia global de comunicações, anunciou hoje que
oferecerá serviço de Wi-Fi com hotspots – também conhecido por Wi-Fi comunitário – para quase a totalidade
do território do México. O novo serviço traz ao país uma experiência de Wi-Fi rápida e de baixo custo, a
consumidores de regiões em que, historicamente, a conexão era instável ou inexistente. A tecnologia pode ser
implementada com infraestrutura e investimento mínimo, o que demonstra a habilidade da Viasat como
fornecedora de internet com eficiência de custo para mercados emergentes, onde existem grandes lacunas
entre demanda, acessibilidade e disponibilidade de serviços.
Reduzindo com sucesso a exclusão digital
Desde abril de 2016, a Viasat tem conduzido testes de Wi-Fi comunitário em aproximadamente 500 locais no
norte do México, utilizando satélites e tecnologias de rede sem fio já existentes. Hoje, essas instalações bemsucedidas se estendem a milhares de cidadãos mexicanos, onde, a princípio, a internet era inacessível. Com a
expansão da capacidade e cobertura do satélite ViaSat-2, a empresa quer reduzir o índice global de exclusão
digital, conectando milhões de pessoas em cidades do México. Para mais informações sobre como a Viasat está
trazendo o Wi-Fi comunitário a comunidades rurais do México, assista a este vídeo.
Expertise exclusiva em redes sem fio
Em 2014, a Viasat adquiriu a provedora de Wi-Fi NetNearU, administradora e operadora de 14 milhões de
hotspots em quase 30 países. Somando essa expertise, a Viasat pode expandir e gerenciar com maior
eficiência as comunicações de satélites, utilizando hotspots Wi-Fi para aumentar seu valor e eficiência. Assim,
existe um número crescente de assinantes com diferentes finalidades, do uso residencial e empresarial a até a
aviação comercial.
“Ao otimizar nosso sistema de satélite ViaSat-2, de menor custo e maior velocidade, à nossa expertise em
serviços de Wi-Fi, conseguimos entregar internet de alta qualidade e acessível ao usuário final, para milhões de
pessoas de mercados desenvolvidos e emergentes,”diz Kevin Cohen, gerente geral da ViaSat e responsável
pela internet banda larga para o consumidor na América Latina. “Nosso trabalho no México é apenas o primeiro
exemplo de como vamos escalar e monetizar nossos serviços de capacidade global, enquanto oferecemos às
pessoas em mercados não atendidos novas oportunidades para participar da comunidade digital global.”
Parcerias
A Viasat lançou seu serviço comercial no México com o Grupo Prosperist, fornecedor local de serviços em
telecomunicações e tecnologia. Para mais informações, entre em contato com a Viasat:
hotspotpartners@viasat.com

No Brasil
Recentemente, a Viasat anunciou um acordo estratégico com a Telebras, estatal brasileira de
telecomunicações, para otimizar a inclusão digital no país. O objetivo é entregar internet de alta
velocidade, de alta qualidade e acessível à população, utilizando o satélite SGDC-1 da Telebras com
a infraestrutura de solo exclusiva e escalável da Viasat para Wi-Fi via satélite. O acordo trará banda
larga para todo o país, incluindo hospitais, escolas, unidades de saúde e outras instituições públicas,
além de áreas rurais.

Sobre a Viasat
A Viasat é uma empresa global de comunicações que acredita que tudo e todos no mundo podem estar
conectados. Há mais de 30 anos a Viasat ajuda consumidores, empresas, governos e militares ao redor do
mundo a se comunicarem. Hoje, a companhia está desenvolvendo a mais avançada rede de comunicação para
fornecer conexão de alta qualidade, acessível e rápida para impactar a vida das pessoas onde quer que estejam
– na terra, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, acesse www.viasat.com, acompanhe o blog
corporativo da empresa ou siga as redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e YouTube.
Aviso Legal
Este press release contém declarações prospectivas sujeitas às garantias criadas no Ato de Segurança de 1933
e no Ato de Segurança de 1934 dos Estados Unidos. As informações incluem declarações sobre crescimento
global, oportunidades, habilidade de escalar a oferta de internet no México, acessibilidade, cobertura, prazo e
outros benefícios esperados das plataformas de satélites ViaSat-1 e ViaSat-2. Leitores estão advertidos que
resultados reais podem diferir materialmente dos expressos em qualquer declaração de futuro. Fatores que
podem causar diferenças em resultados reais: problemas contratuais, defeitos em produtos, problemas de
fabricação ou atrasos, questões regulatórias, tecnologias não desenvolvidas em acordo com a agenda prevista
ou que não tenham desempenho de acordo com a expectativa; a capacidade da Viasat de aplicar os benefícios
planejados com as plataformas de satélites ViaSat-1 e ViaSat-2, despesas inesperadas ou atrasos relativos ao
sistema de satélites, a habilidade de implementar com sucesso o plano de negócios da Viasat para serviços de
banda larga via satélite no cronograma antecipado pela ViaSat, incluindo o que diz respeito às plataformas de
satélites ViaSat-1 e ViaSat-2; riscos associados à construção, lançamento e operação dos satélites da ViaSat,
incluindo quaisquer anomalias, falhas operacionais ou degradação da performance do satélite; o aumento da
competitividade e outros fatores que afetam o mercado de comunicações. Ainda, por favor, referenciar os
fatores de risco contidos nos termos da ViaSat de SEC, disponível em www.sec.gov, incluindo o relatório anual
da ViaSat no formulário 10-K e os relatórios trimestrais no formulário 10-Q. Leitores estão advertidos a não
depositarem confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que referem-se apenas a data em que
foram emitidos. A Viasat não mantém qualquer obrigação de atualizar o revisar declarações prospectivas por
quaisquer motivos.

