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Sencinet contrata por 5 anos capacidade HTS no satélite Telstar 19 

VANTAGE da Telesat 

 
 

OTTAWA, CANADÁ e SÃO PAULO, BRASIL – 6 de dezembro de 2022 –

A Telesat (NASDAQ e TSX: TSAT), uma das maiores e mais inovadoras 
operadoras de satélites do mundo, e a Sencinet, integradora líder de serviços 

e soluções gerenciadas, anunciaram hoje a contratação, por cinco anos, de 
capacidade em satélite de alto desempenho (high-throughput satellite - HTS) 

para modernizar e expandir a conectividade de rede da Petrobras. 
 

O design inovador do satélite Telstar 19 VANTAGE da Telesat foi um diferencial 
fundamental para que a Sencinet vencesse a licitação para a prestação de 

serviço de conectividade à Petrobras. Um feixe de alta potência em banda Ku 
irá prover elevados throughputs a um menor custo por bit na região petrolífera 

brasileira do Pré-sal, onde ocorre uma maior concentração do tráfego de dados 
da Petrobras. Isso, combinado com um amplo feixe Ku nacional no mesmo 

satélite, conectará refinarias e outros locais corporativos em todo o País.    

 
"Parabenizamos a Sencinet por vencer esta concorrência e por tornar o Telstar 

19 VANTAGE um componente-chave de sua solução para a Petrobras", afirmou 
Glenn Katz, Chief Commercial Officer - CCO da Telesat. "Como parceiros 

próximos por quase duas décadas, a Sencinet e a Telesat têm colaborado e 
projetado soluções de ponta, criando importantes vantagens operacionais e 

comerciais para os clientes corporativos no Brasil."     
 

"Com uma excelente posição orbital sobre o Brasil, 63°O, o Telstar 19 
VANTAGE proporciona à Petrobras desempenho e eficiência inigualáveis", 

afirma Jayme Ribeiro, Diretor Executivo de Vendas e Marketing da Sencinet. 
"Além disso, nossos investimentos em hub de última geração para esta 

solução proporcionam capacidade de crescimento tanto para a Petrobras, 
como para outros clientes corporativos na região."   

 

 
Sobre a Telesat 

 
Apoiada por um legado de excelência em engenharia, confiabilidade e 

atendimento ao cliente líder do setor, a Telesat (NASDAQ e TSX: TSAT) é 
uma das maiores e mais bem-sucedidas operadoras globais de satélites. A 

Telesat trabalha em colaboração com seus clientes para fornecer soluções 

https://www.telesat.com/about-us/
https://www.prnewswire.com/news-releases/sencinet-conectara-hub-satelital-de-petrobras-con-plataformas-maritimas-842960868.html


2 

críticas de conectividade que enfrentam os desafios de comunicação mais 
complexos do mundo, proporcionando vantagens significativas que 

melhoram suas operações e impulsionam seu crescimento lucrativo.  
 

Inovando continuamente para atender às demandas de conectividade do 
futuro, a Telesat Lightspeed, rede de satélites de baixa órbita (LEO) da 

empresa, será a primeira e única rede LEO otimizada para atender aos 
rigorosos requisitos de clientes de telecomunicações, governo, marítimo e 

aeronáutica. A Telesat Lightspeed redefinirá a conectividade global por 
satélite com conectividade em qualquer lugar, economicamente acessível e 

de alta capacidade com velocidades semelhantes a fibra ótica. Para 
atualizações sobre a Telesat, siga-nos no Twitter @Telesat, LinkedIn ou 

visite www.telesat.com. 
 

Sobre a Sencinet 

A Sencinet é integradora de soluções e serviços gerenciados, que atua no 
mercado corporativo de médias e grandes empresas. E vem projetando e 

entregando soluções de comunicação, de missão crítica em toda a América 
Latina há décadas. Seu portfólio de produtos e serviços SDWAN, segurança, 

nuvens híbridas, satélites e redes foi projetado para resolver os desafios de 

conectividade e segurança das corporações. Esses quatro componentes 
permitem o design de soluções sob medida que ofereçam as melhores 

condições para viabilizar a digitalização das empresas, a evolução das redes 
corporativas e aplicações de Internet e nuvem, com os mais altos níveis de 

segurança. Para obter mais informações, visite www.sencinet.com. 
 

 
Contatos de mídia: 

 
Lynette Simmons 
Telesat   

+1 613 748 8729 
pr@telesat.com 
 

Luciana Faggin 

Sencinet 
+55 11 99164-5954 

Luciana.faggin@sencinet.com  

 

https://twitter.com/telesat
https://www.linkedin.com/company/telesat.com/mycompany/verification/
http://www.telesat.com/
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.sencinet.com%2f&c=E,1,YPRQ6CMIgoTLjTeo-KID4Y0ubEZrtdaz6bPGtqPIqS4X8zvf0nrrRsIXMPa2euJ1dLtu-RHgQGRR-it_O5c_7gQ5HdxxUzTmCTtzp8D7JrNtySME61DYrj5z7g,,&typo=1
mailto:pr@telesat.com
mailto:Luciana.faggin@sencinet.com
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Declarações de Previsão 

Este comunicado de imprensa contém declarações que não são baseadas em 
fatos históricos, incluindo perspectivas financeiras para 2022, e são 

"declarações de previsão" dentro do significado da Private Securities 
Litigation Reform Act of 1995 e leis de valores mobiliários canadenses.  

Quando usados aqui, declarações que não são de natureza histórica, ou que 
contêm as palavras "irá" ou expressões semelhantes são declarações de 

previsão. Os resultados reais podem diferir materialmente das expectativas 
expressas ou implícitas nas declarações de previsão como resultado de 

riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Todas as declarações feitas 
neste comunicado de imprensa são feitas apenas na data estabelecida no 

início deste comunicado. A Telesat Corporation não assume nenhuma 
obrigação de atualizar as informações feitas neste comunicado caso os fatos 

ou circunstâncias mudem após a data deste comunicado à imprensa.  

 
Essas declarações de previsão são baseadas nas expectativas atuais da 

Telesat Corporation e estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e 
suposições. Essas declarações não são garantias de desempenho futuro e 

estão sujeitas a riscos, incertezas e outros fatores, alguns dos quais estão 
além do controle da Telesat Corporation, são difíceis de prever, e podem 

fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles 
expressos ou previstos nas declarações de previsão. Os riscos e incertezas 

conhecidos incluem, mas não se limitam a: inflação, riscos associados a 
operação e provisão de serviços de satélite, incluindo atrasos na construção 

ou lançamento de satélites, falhas de lançamento, falhas em órbita ou 
desempenho de satélites comprometidos; o impacto do COVID-19 nos 

negócios e no ambiente econômico da Telesat Corporation; a capacidade de 
implantar com sucesso uma constelação avançada global de satélites LEO, e 

o tempo de qualquer implantação; a disponibilidade financiamentos 

governamentais e/ou outros para a constelação de satélites LEO; o 
recebimento de receitas em relação à realocação do espectro de banda C; 

volatilidade nas taxas de câmbio; a capacidade de expandir a utilização de 
satélites existente da Telesat Corporation; e riscos associados à regulação 

governamental interna e estrangeira. A lista anterior de fatores importantes 
não é exaustiva. Os investidores devem rever os outros fatores de risco 

discutidos no relatório anual da Telesat Corporation no Form 20-F para o ano 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, que foi apresentado em 18 de 

março de 2022, e os relatórios do Formulário 6-K apresentados para os 
primeiros três, seis e nove meses de 2022, à Comissão de Valores 

Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") e às autoridades reguladoras de 
valores mobiliários canadenses no Sistema de Análise e Recuperação de 
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Documentos Eletrônicos ("SEDAR"),  e pode ser acessado no site da SEC no 
site da www.sec.gov e SEDAR em www.sedar.com. 

 

http://www.sec.gov/
http://www.sedar.com/

