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Telebras lança sua nova linha de produtos satelitais na ABRINT 2019 

 

BRASÍLIA, 06 de junho de 2019 - a Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras 

(B3:TELB3 & TELB4), empresa estatal de telecomunicações brasileira anuncia a sua nova 

linha de produtos satelitais à disposição dos provedores de internet, o TelebrasSAT, 

lançada oficialmente na ABRINT de 2019. 

O TelebrasSAT é o único serviço de banda larga via satélite de alta capacidade em banda 

Ka com cobertura em 100% do território nacional. No ponto mais distante, na 

comunidade mais remota ou na empresa mais isolada: todos são cobertos pelos 67 

feixes do satélite da Telebras. Atualmente, o Satélite Geoestacionário de Defesa e 

Comunicações Estratégicas (SGDC) é o satélite com maior capacidade em banda Ka em 

órbita com cobertura sobre todo o Brasil. 

Só o TelebrasSAT tem dois Centros de Operações Espaciais com classificação TIER IV e 

TIER III, os mais altos níveis de segurança disponíveis no mercado. 

Os planos corporativos do TelebrasSAT, com alto grau de qualidade e níveis de serviço 

garantidos, são indicados para conexão em banda larga em qualquer área do país 

carente de cobertura de internet por meio das tecnologias terrestres. A instalação é 

realizada através de agendamento, no padrão corporativo, por técnicos capacitados. 

Inicialmente serão oferecidos três produtos: 

Plano Corporativo 20GB Plano voltado para consumo leve de dados.  
Plano Corporativo 50GB Plano voltado para consumo intermediário de dados. 
Plano Corporativo 100GB Plano voltado para consumo intenso de dados. 

Além do TelebrasSAT, a equipe da Telebras também possui produtos para conexões 

terrestres. A empresa possui uma das redes mais modernas do Brasil, capaz de suportar 

o tráfego de internet com aproximadamente 28 mil quilômetros de rede de fibra óptica 

ao longo de todo o território nacional. 

Sobre a Telebras 

A Telebras é uma sociedade empresarial de economia mista e de capital aberto, 

vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). É 

hoje identificada como o braço de telecomunicações do Estado na execução de políticas 

públicas para o setor e na garantia estratégica de uma rede privativa e segura para o 

tráfego de informações da administração pública. O projeto SGDC e seu backbone com 

aproximadamente 28 mil quilômetros de fibras ópticas formam a mais moderna e 

abrangente rede de telecomunicações do Brasil, oferecendo cobertura em todo o 

território nacional. 
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