
 
 
 
 

FATO RELEVANTE 
 

“Telebras e Viasat Entram em Contrato Estratégico para 
Avançar no Uso Comercial da Capacidade do SGDC” 

 
A Colaboração Foca na Condução da Inclusão Digital pelo Brasil; Tornando a Internet Acessível, Disponível a 

Todos.  
 
BRASÍLIA, DF, e CARLSBAD, Calif., 26 de Fevereiro de 2018 – Em cumprimento ao artigo 157, parágrafo 4° da 
Lei n° 6404/76, à instrução de Comissão de Valores Mobiliários n° 358/2002 e demais normas aplicáveis, comunica 
aos seus acionistas, ao mercado e ao publico em geral que a Telebras (B3/Bovespa: TELB3 & TELB4), uma 
empresa sociedade de economia mista de telecomunicações de controle estatal, e Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), 
uma empresa de comunicações global, anunciam hoje um contrato estratégico de capacidade satelital de longo 
prazo, assinado em 23 de fevereiro de 2018, para avançar no uso comercial da capacidade da banda Ka do SGDC 
que, em última instância, trará internet de alta velocidade e acessível para comunidades subatendidas e não 
atendidas em cinturões urbanos, bem como em áreas rurais e remotas em todo o Brasil. 
 
A Telebras, ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), tem sua parcela de 
responsabilidade pública na implementação do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), bem como os Programas 
do Governo Brasileiro, como o Gesac (Eletrônico Governo - Serviço de Atendimento ao Cidadão), Educação 
Conectada e Internet para Todos. A Telebras é proprietária do SGDC 1 – o Satélite Geoestacionário de Defesa e 
Comunicações Estratégicas - o maior satélite HTS (High Throughput Satellite) com cobertura em todo o território 
brasileiro e áreas costeiras, com aproximadamente 58 Gbps, o que representa sozinho a soma da capacidade de 
todos os satélites atualmente cobrindo o Brasil. A Viasat é uma das maiores operadoras de satélites do mundo, com 
vasta experiência e liderança neste mercado. Com sede na cidade de Carlsbad, Califórnia, EUA, a Companhia 
oferece serviços de banda larga residencial, empresarial e governamental, usando seus próprios satélites. 
 
O contrato de parceria Telebras-Viasat compreende serviços e equipamentos fornecidos pela Viasat e o uso de 
100% da capacidade da banda Ka do SGDC-1, operado pela Telebras, oferecendo acesso à banda larga de 
qualidade em todo o Brasil. A colaboração permitirá que a Telebras desempenhe seu papel na implementação de 
políticas públicas, aumentando a sua eficiência tecnológica para promover a integração social e o desenvolvimento 
econômico no País, assegurando conectividade de banda larga rápida e acessível a todos os brasileiros, onde quer 
que estejam. A colaboração combinará o uso da capacidade da banda Ka do SGDC-1 com comprovada implantação 
de rede terrestre e de infraestrutura da Viasat e a habilidade única recentemente registrada da Viasat para oferecer 
serviços de banda larga acessíveis e escaláveis para comunidades onde o serviço de internet tem sido 
historicamente carente, ou não disponível. 
 
Além disso, nos termos do contrato, a Viasat alavancará a rede satelital do SGDC-1 para explorar serviços de 
satélite para mercados empresariais e de aviação, além de lançar WiFi Hotspots e serviços residenciais habilitados 
via satélite para comunidades do Brasil que carecem de alta qualidade de serviços acessíveis de internet. A 
cooperação estratégica da Telebras-Viasat proporcionará maior competitividade ao mercado brasileiro de internet de 
banda larga, via satélite, à medida que a Viasat antecipar sua entrada no Brasil, gerando uma maior oferta de 
serviços, produtos e preços em qualquer região do País. 
 
O modelo de contrato adotado pela Telebras atende às premissas definidas pela diretoria executiva da Companhia, 
aprovadas em seu Plano de Negócios. De acordo com a base jurídica, o contrato estratégico entre empresas visa 
explorar uma oportunidade de negócio associada à singularidade do parceiro estratégico, que é permitido pela 

http://www.telebras.com.br/
http://www.viasat.com/


legislação brasileira que rege as empresas estatais (Lei nº 13.303/2016, art. 28, parágrafo 3, inciso II e parágrafo 4), 
através de esforços conjuntos, obrigações recíprocas, completando benefícios econômicos para todas as partes, 
compartilhando receitas. 
 
Os termos específicos do contrato não foram tornados públicos; no entanto, o arranjo foi fundamentado em um 
modelo bem sucedido de compartilhamento de receita, no qual a Telebras espera que oportunidades de mercado 
recém-habilitadas possam gerar mais de US $ 1 bilhão em receitas para a empresa nos próximos 10 anos. 
 
Disponibilidade 
Os equipamentos da Viasat começaram ser enviados para o Brasil em fevereiro de 2018. O serviço inicial deverá 
começar em abril de 2018. 
 
A Companhia manterá informado seus acionistas, o mercado e o público em geral acerca do fato acima relatado. 
 
 

Brasília, DF, 26 de Fevereiro de 2018. 
 
 
 

Maximiliano Salvadori Martinhão 
Diretor de Relações com Investidores 


