Conectividade sem fronteiras no México e no mundo
Nos últimos anos, várias das cidades mais populosas da América Latina receberam acesso à Internet de
alta velocidade e serviços móveis por meio de vários provedores de serviços de internet (ISPs). No
entanto, em torno dessas cidades, quase 539 milhões de latino-americanos não têm acesso à
conectividade. Essas populações vivem em lugares de difícil acesso - zonas rurais, florestas,
montanhosas e de fronteira, como Pacaraima (RR) - onde as conexões de internet tradicionais via cabo e
telefonia não existem, deixando vastas porções da região sem uma cobertura adequada de internet.
Isso também é uma realidade na zona rural do México, onde os residentes de pequenas aldeias por todo
o país precisam viajar - às vezes grandes distâncias - apenas para encontrar um telefone ou um sinal de
internet. Desde abril de 2016, a Viasat está instalando pontos de acesso de "Wi-Fi Comunitário" pelo
México, usando as tecnologias satelitais e de Wi-Fi sem equivalentes da Viasat. Hoje, existem mais de
mil implementações bem-sucedidas com cobertura para centenas de milhares de cidadãos mexicanos,
em locais onde o serviço de internet não estava disponível antes. Uma dessas cidades é Laguna de
Sanchez, onde os moradores foram conectados pela primeira vez à internet de qualidade fornecida pela
Viasat, com uma antena parabólica instalada em locais estratégicos, oferecendo um raio de até 500
metros de conectividade. O serviço pode ser implementado com o mínimo de investimentos em
infraestrutura local e mostra a capacidade da Viasat de levar rapidamente serviços econômicos de
internet a mercados emergentes, onde existem grandes lacunas entre demanda, acessibilidade e
disponibilidade dos serviços de internet.
A Viasat não só está servindo mais pessoas, como também está trazendo um serviço muito superior ao
oferecido antes. Em vez de toda a aldeia ou vilarejo compartilhar 1 megabit por segundo de serviço ou
serviço algum, oferecemos até 25 Mbps. Em vez de apenas ficar online ou não entrar, essas pessoas
poderão usar o Skype e ligar para parentes ou acessar o WhatsApp para enviar mensagens aos amigos.
Outros fazem o download de músicas ou vídeos do YouTube, fazem tarefas da escola ou simplesmente
navegam nas mídias sociais.
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