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COMUNICADO AO MERCADO 
LANÇAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET RESIDENCIAL PELA VIASAT 

 
Brasília, 08 de julho de 2020 – No Comunicado ao Mercado de 10 de abril de 2018, a Telebras 
(Companhia, B3:TELB3, TELB4) informou sobre a assinatura de contrato de parceria com Viasat 
para exploração comercial de serviços de telecomunicações utilizando-se do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas – SGDC.  

Por meio da parceria entre as empresas, a Telebras realiza o atendimento ao programa Governo 
Eletrônico - Serviço de Atendimento ao Cidadão – GESAC. Esse programa conecta atualmente 
mais de 12 mil pontos de interesse público, entre escolas rurais, comunidades indígenas e 
quilombolas, levando acesso à Internet de alta velocidade para mais de 2 milhões de estudantes. 

Também com base na parceria, a Viasat Inc (NASDAQ: VSAT) comunicou ao mercado americano1, 
em 07.07.2020, o lançamento de serviços de acesso à Internet residencial no Brasil. Pela 
utilização do SGDC a Telebras tem participação  

Com os serviços prestados pela Viasat, os consumidores poderão contratar serviços de acesso à 
internet via satélite com velocidades até 20 Megabits por segundo (Mbps) e pacotes de dados 
que vão até 80 Gigabytes (GB) por mês, permitindo o acesso online para atividades diárias como 
redes sociais, conteúdos de streaming de vídeo, serviços de videochamada, trabalho home-office, 
educação a distância, envios/recebimentos de e-mails e utilização ilimitada de chat e navegação 
na internet. 

Para obter mais informações sobre os serviços de acesso à Internet residencial, os consumidores 
devem entrar em contato com a Viasat pelo telefone 0800-317-1515 ou pelo site 
www.viasatdobrasil.com.br. 

Informações adicionais também podem ser obtidas junto à área de Relações com Investidores da 
Companhia, pelo telefone (61) 2027-1410 ou pelo e-mail investidores@telebras.com.br. 

 
 

RODRIGO MARTINS PRATES 
Diretor de Governança e Relações com Investidores 

                                                           
1 Disponível em http://investors.viasat.com/news-releases/news-release-details/viasat-launches-premium-
residential-internet-service-brazil-will 
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