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 Na Axesat, estamos focados em criar oportunidades para nossos 
parceiros e clientes no Peru e em toda a América Latina. 
Fazemos isso ao capacitá-los para conectar as pessoas de novas 
maneiras e por meio de localizações geográficas, que 
simplesmente não eram possíveis de serem alcançadas no 
passado.

Como CEO, estou focado em garantir que estejamos sempre na vanguarda dessa inovação de 
conectividade, fornecendo soluções que ajudam os clientes a crescer, expandir-se para novos mercados e 
obter vantagem competitiva. Acima de tudo, quero que essas soluções melhorem a qualidade de vida e 
trabalhem para pessoas em todo o Peru, independentemente de sua localização. E é isso o que estamos 
alcançando hoje por meio de nossa parceria com a SES Networks.

Ao ingressar no Programa de Parceiros da SES Networks, compartilhamos conhecimentos que podem ser 
transformados em soluções robustas, confiáveis e econômicas para nossos clientes. Nossas equipes estão 
em estreita colaboração, o que nos permite suporte técnico e comercial, acompanhando-nos no processo 
de desenvolvimento de novas oportunidades.

No Peru, há muitas comunidades remotas e de 
difícil acesso cuja localização pode dificultar o 
fornecimento de banda larga pelos provedores de 
serviços – particularmente de forma que seja 
econômica e que ofereça o alto desempenho 
confiável que a era digital exige. O mesmo se aplica 
às organizações do setor marítimo, em que a 
conectividade robusta e o�shore tem sido 
tradicionalmente um desafio.

Nosso trabalho com a SES Networks e sua combinação exclusiva de soluções ativadas por satélite 
geoestacionárias (GEO) e O3b de órbita terrestre média (MEO) está mudando isso. Os aplicativos que 
exigem alta capacidade de processamento terão suas necessidades atendidas pelos serviços gerenciados 
semelhantes às fibras da O3b, enquanto aplicativos menos centrados em dados poderão ser atendidos pela 
frota da GEO. Esta oferta multibanda e multiórbita melhorou as experiências dos nossos clientes em áreas 
que antes eram impossíveis de alcançar.
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Em nenhum outro lugar essa transformação é mais 
evidente do que com a Entel del Peru, um cliente da 
Axesat que se comprometeu a fornecer cobertura móvel 
para comunidades em todo o Peru. Com a constelação 
O3b MEO, a Entel del Peru foi capaz de levar a 
conectividade móvel 4G, atingindo 1 Gbps, para Iquitos, 
uma cidade isolada acessível apenas por via aérea – e 
um mercado antes inexplorado por outras operadoras. 
Um ano depois, a Entel del Peru está oferecendo planos 
de dados 4G ilimitados que dobraram sua base de 
assinantes, elevaram a experiência do usuário e deram
a quem trabalha e vive em Iquitos acesso às mesmas 
comunicações e oportunidades disponíveis nas maiores 
cidades do Peru.

Nosso cliente de pesca comercial, Hayduk, é outro exemplo do 
poder da conectividade por satélite da próxima geração. 
Impulsionada pelas soluções GEO, da SES Networks, a Hayduk é 
agora a primeira empresa pesqueira no Peru com uma frota de 
embarcações totalmente conectada. Isso significa que as equipes 
podem se comunicar de forma confiável entre as embarcações e 
com o data center central. Os dispositivos IoT conectados 
também são implantados nos navios, permitindo que a Hayduk 

reúna e analise informações críticas, como a qualidade das matérias-primas refrigeradas, em tempo real. 
Essas frotas conectadas estão revolucionando o setor da 
pesca comercial, permitindo que empresas como a Hayduk 
melhorem o bem-estar e a segurança da tripulação, 
aumentem a agilidade em meio a mudanças nas condições 
ambientais, reduzam custos e tomem decisões melhores e 
mais rápidas – alimentando oportunidades e aplicações 
anteriormente possíveis apenas em terra.

Embora esses sejam apenas alguns exemplos, eles representam o poder de transformação e a 
oportunidade da parceria da Axesat com a SES Networks – ajudando-nos a fornecer conectividade 
incomparável de qualidade de fibra a novos mercados e regiões que não podem ser alcançados com 
abordagens terrestres tradicionais. Suas soluções GEO e O3b MEO nos dão a flexibilidade para lidar de 
maneira econômica com uma ampla variedade de casos de uso do cliente e escalar facilmente a 
capacidade à medida que as demandas do usuário final aumentam.

O Programa para Parceiros tem sido um facilitador para nossos negócios. Acima de tudo, junto com a SES 
Networks, estamos remodelando os setores e nivelando o campo de conectividade no Peru, preenchendo 
a lacuna entre os que têm e os que não têm esse recurso e trazendo oportunidade e acesso a mais 
pessoas todos os dias, onde quer que estejam.
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simplesmente não eram possíveis de serem alcançadas no 
passado.

Como CEO, estou focado em garantir que estejamos sempre na vanguarda dessa inovação de 
conectividade, fornecendo soluções que ajudam os clientes a crescer, expandir-se para novos mercados e 
obter vantagem competitiva. Acima de tudo, quero que essas soluções melhorem a qualidade de vida e 
trabalhem para pessoas em todo o Peru, independentemente de sua localização. E é isso o que estamos 
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Ao ingressar no Programa de Parceiros da SES Networks, compartilhamos conhecimentos que podem ser 
transformados em soluções robustas, confiáveis e econômicas para nossos clientes. Nossas equipes estão 
em estreita colaboração, o que nos permite suporte técnico e comercial, acompanhando-nos no processo 
de desenvolvimento de novas oportunidades.
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conectividade robusta e o�shore tem sido 
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geoestacionárias (GEO) e O3b de órbita terrestre média (MEO) está mudando isso. Os aplicativos que 
exigem alta capacidade de processamento terão suas necessidades atendidas pelos serviços gerenciados 
semelhantes às fibras da O3b, enquanto aplicativos menos centrados em dados poderão ser atendidos pela 
frota da GEO. Esta oferta multibanda e multiórbita melhorou as experiências dos nossos clientes em áreas 
que antes eram impossíveis de alcançar.

Em nenhum outro lugar essa transformação é mais 
evidente do que com a Entel del Peru, um cliente da 
Axesat que se comprometeu a fornecer cobertura móvel 
para comunidades em todo o Peru. Com a constelação 
O3b MEO, a Entel del Peru foi capaz de levar a 
conectividade móvel 4G, atingindo 1 Gbps, para Iquitos, 
uma cidade isolada acessível apenas por via aérea – e 
um mercado antes inexplorado por outras operadoras. 
Um ano depois, a Entel del Peru está oferecendo planos 
de dados 4G ilimitados que dobraram sua base de 
assinantes, elevaram a experiência do usuário e deram
a quem trabalha e vive em Iquitos acesso às mesmas 
comunicações e oportunidades disponíveis nas maiores 
cidades do Peru.

Nosso cliente de pesca comercial, Hayduk, é outro exemplo do 
poder da conectividade por satélite da próxima geração. 
Impulsionada pelas soluções GEO, da SES Networks, a Hayduk é 
agora a primeira empresa pesqueira no Peru com uma frota de 
embarcações totalmente conectada. Isso significa que as equipes 
podem se comunicar de forma confiável entre as embarcações e 
com o data center central. Os dispositivos IoT conectados 
também são implantados nos navios, permitindo que a Hayduk 

reúna e analise informações críticas, como a qualidade das matérias-primas refrigeradas, em tempo real. 
Essas frotas conectadas estão revolucionando o setor da 
pesca comercial, permitindo que empresas como a Hayduk 
melhorem o bem-estar e a segurança da tripulação, 
aumentem a agilidade em meio a mudanças nas condições 
ambientais, reduzam custos e tomem decisões melhores e 
mais rápidas – alimentando oportunidades e aplicações 
anteriormente possíveis apenas em terra.

Embora esses sejam apenas alguns exemplos, eles representam o poder de transformação e a 
oportunidade da parceria da Axesat com a SES Networks – ajudando-nos a fornecer conectividade 
incomparável de qualidade de fibra a novos mercados e regiões que não podem ser alcançados com 
abordagens terrestres tradicionais. Suas soluções GEO e O3b MEO nos dão a flexibilidade para lidar de 
maneira econômica com uma ampla variedade de casos de uso do cliente e escalar facilmente a 
capacidade à medida que as demandas do usuário final aumentam.

O Programa para Parceiros tem sido um facilitador para nossos negócios. Acima de tudo, junto com a SES 
Networks, estamos remodelando os setores e nivelando o campo de conectividade no Peru, preenchendo 
a lacuna entre os que têm e os que não têm esse recurso e trazendo oportunidade e acesso a mais 
pessoas todos os dias, onde quer que estejam.


