Viasat passa a fornecer internet a bordo para aviões da Aeroméxico
A Aeromexico contará com o mais poderoso satélite de comunicações do mundo para os novos aviões
Boeing 737 MAX; Fornecendo experiências otimizadas de Internet banda larga para atender ao ritmo das
futuras demandas de passageiros e da tripulação
BOSTON, (Airline Passenger Experience Show - APEX), 24 de setembro de 2018 - A Viasat Inc.
(Nasdaq: VSAT) anunciou hoje que a Aeromexico implantará o sistema de Internet à bordo da Viasat em
18 novos aviões Boeing 737 MAX, com uma opção para estender a outras 60 aeronaves. As instalações
de primeiro ajuste de linha dos equipamentos da Viasat já iniciaram.
A Aeromexico avaliou o serviço de Internet a bordo da Viasat contra as ofertas da concorrente e escolheu
a Viasat com base em sua plataforma de rede comprovada e escalável. A capacidade da Aeromexico de
aproveitar o satélite ViaSat-2, bem como os futuros satélites da Viasat, deu à companhia aérea grande
confiança de que seria capaz de oferecer a melhor qualidade de serviço com:

● Confiabilidade Wi-Fi ideal durante o voo para a melhor e mais consistente experiência online do
início ao fim.
● Velocidades rápidas de internet a bordo, garantindo que os passageiros e a equipe tenham
recursos avançados de streaming, download e navegação na web.
● Desempenho de alto valor da internet, já que o sistema de satélites da Viasat oferece
capacidade significativa e largura de banda competitiva às rotas de voos da Aeromexico.
● Uma abordagem de Wi-Fi à prova de futuro durante o vôo, que dará à Aeromexico acesso ao
sistema avançado de comunicações via satélite e às inovações de aeronaves para atender às
crescentes demandas de banda larga dos aviões totalmente conectados.
O sistema de internet a bordo do Viasat garantirá que as aeronaves da Aeromexico possam permanecer
conectadas - já que a tecnologia é compatível com versões anteriores e futuras em toda a frota de
equipamentos espaciais da Viasat. Isso proporcionará aos passageiros da Aeromexico recursos ideais de
streaming e navegação na Internet durante viagens; à tripulação a oportunidade de permanecer conectada
para serviços aprimorados aos passageiros; e às equipes de operações no solo a capacidade de realizar
tarefas de manutenção quando o avião estiver voando a 35.000 pés.
“Como a companhia aérea global do México, temos muito orgulho em garantir que nossos passageiros
tenham acesso às mais recentes inovações e aos confortos da companhia aérea”, disse Andres
Castañeda, CMO da Aeromexico. “Ao trazer a Internet da Viasat a bordo, entregaremos uma experiência
de Wi-Fi de primeira classe aos nossos passageiros durante o voo. Queremos que todos os nossos

clientes desfrutem de uma experiência com internet de alta qualidade no ar, e a parceria com a Viasat
conseguirá isso.”
"A decisão da Aeromexico de implantar o sistema da Viasat, líder do setor de Internet a bordo, é uma prova
de sua abordagem de tecnologia inovadora e de seu compromisso com a excelência em serviços aos
passageiros e tripulação", disse Don Buchman, vice-presidente e gerente geral de Aviação Comercial da
Viasat. “Nosso serviço atual foi reconhecido por vários terceiros como o melhor serviço de Internet em voo
no mercado global, oferecendo alto desempenho e alta confiabilidade. Com o ViaSat-2 e subsequentemente
com o ViaSat-3, traremos velocidades e confiabilidade ainda maiores com escala e flexibilidade integradas
para atender a milhões de passageiros diariamente, enquanto voam por diversos continentes.”
Sobre o Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. é uma holding cujas subsidiárias estão envolvidas na aviação comercial
no México e na promoção de programas de fidelidade de passageiros. A Aeromexico, companhia aérea
global do México, opera mais de 600 voos diários e seu principal hub está no Terminal 2 no Aeroporto
Internacional da Cidade do México. Sua rede de destinos possui mais de 90 cidades em três continentes,
incluindo 43 destinos no México, 22 nos Estados Unidos, 17 na América Latina, 4 na Europa, 3 no Canadá
e 3 na Ásia.
A frota operacional do Grupo, de 133 aeronaves, é composta pelos aviões Boeing 787 e 737 e pelos
modelos Embraer 170 e 190 de próxima geração. Em 2012, a companhia aérea anunciou a estratégia de
investimento mais significativa na história da aviação mexicana, para comprar 100 aeronaves Boeing,
incluindo 90 aviões de passageiros MAX B737 e 10 modelos B787-9 Dreamliners.
Como membro fundador da aliança de companhias aéreas SkyTeam, a Aeromexico oferece aos clientes
mais de 1.000 destinos em 177 países atendidos pelos 20 parceiros da SkyTeam, recompensando os
passageiros com benefícios, incluindo o acesso a 672 lounges de aeroportos premium em todo o mundo.
A Aeromexico também oferece viagens em voos parceiros de codeshare com a Delta Air Lines, Avianca,
Copa Airlines, GOL Linhas Aéreas, Jet Airways e WestJet, com ampla conectividade em países como
Estados Unidos, Brasil, Canadá, América Central, Colômbia, Índia, Israel ou Peru. www.aeromexico.com
www.skyteam.com
Sobre a Viasat
A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar
conectados. Por mais de 30 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e
militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna
rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade
para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar - no solo, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a
Viasat, visite: www.viasat.com.br, acesse o blog corporativo da Viasat ou siga a empresa nas redes sociais
em: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter ou YouTube.

Declarações prospectivas
Este press release contém declarações prospectivas que estão sujeitas aos portos seguros criados sob o
Securities Act de 1933 e Securities Exchange Act de 1934. As previsões futuras incluem, entre outras,
declarações referentes ao satélites ViaSat-2 e ViaSat-3, e velocidade, desempenho, valor, disponibilidade,
compatibilidade com o futuro, capacidade e confiabilidade do sistema de Internet em voo; a capacidade de
atender às futuras demandas de banda larga; e a instalação do sistema de Internet a bordo da Viasat nas
aeronaves da Aeromexico, inclusive no que diz respeito às aeronaves cobertas pela opção contratual.
Fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes incluem: problemas contratuais;
defeitos do produto; problemas de fabricação ou atrasos; questões regulatórias; tecnologias que não estão
sendo desenvolvidas de acordo com cronogramas previstos ou que não atendem às expectativas; A
capacidade da Viasat de realizar os benefícios previstos das plataformas de satélite ViaSat-2 e ViaSat-3;
despesas inesperadas ou atrasos relacionados com os sistemas de satélites; a capacidade de
implementar com sucesso o plano de negócios da Viasat para serviços de banda larga via satélite no
cronograma antecipado da Viasat ou como um tudo, inclusive com relação às plataformas de satélite
ViaSat-2 e ViaSat-3; riscos associados à construção, lançamento e operação dos satélites da Viasat,
incluindo o efeito de qualquer anomalia, falha operacional ou degradação no desempenho do satélite; e
aumento da concorrência e outros fatores que afetam o setor de aviação em geral. Além disso, consulte os
fatores de risco contidos nos arquivos SEC da Viasat disponíveis em www.sec.gov, incluindo o Relatório
Anual mais recente da Viasat no Formulário 10-K e os Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. Os
leitores são advertidos a não depositar confiança indevida em quaisquer declarações prospectivas, que se
referem apenas à data em que são feitas. A Viasat não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar
quaisquer declarações prospectivas por qualquer motivo.
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