Embratel Star One conquista prêmio mundial de excelência em comunicação por satélite

13/09/2017 - Embratel Star One conquista prêmio mundial de excelência em
comunicação por satélite
Entrega do reconhecimento acontecerá durante a World Satellite Businees Week
A Embratel Star One, a maior operadora regional de satélites do Brasil e da América Latina,
anuncia a conquista do 14º Prêmio de Excelência em Comunicação por Satélite, na categoria
“Best Development of a Regional Operator”. A cerimônia de premiação acontecerá esta
semana em Paris durante a World Satellite Business Week, um dos dois mais importantes
eventos de satélites do mundo.
"Estamos muito felizes com esse reconhecimento global que reforça a qualidade, os
diferenciais e a liderança da Embratel Star One no Brasil e na América Latina”, comemora
Gustavo Silbert, Presidente da Embratel Star One.
O 14º Prêmio de Excelência em Comunicações por Satélite é resultado de um estudo de
desempenho que envolve as principais empresas do setor. Foram analisados importantes
indicadores e iniciativas estratégicas de crescimento das empresas, a partir de um estudo
conduzido por especialistas mundiais da indústria satelital como SatelliteFinance, Space News
e a consultoria global Euroconsult.
Líder e precursora de soluções via satélite na América Latina, a Embratel Star One possui o
maior e mais moderno centro de operações de satélites do Brasil e da América Latina,
localizado em Guaratiba (Rio de Janeiro) e operado por uma equipe altamente especializada. A
frota satelital da empresa atende a clientes como as maiores empresas do Brasil, as principais
emissoras de TV, canais independentes, bancos e governo, recebendo e transmitindo sinais de
televisão, rádio, telefonia, Internet e dados para atividades empresariais e aplicações de
entretenimento, telemedicina e tele-educação.
A Embratel Star One foi a primeira empresa no mundo a receber o certificado ISO 9001:2000
pelo serviço de controle de satélite a partir de seu centro. A Embratel Star One também é
credenciada de acordo com as normas do Inmetro (Brasil), da Ansi-Rab (Estados Unidos) e
RVA (Holanda), além de participar ativamente na SDA (Space Data Association), principal
instituição que presta serviços de vigilância espacial a Operadores de Satélites.
A Embratel Star One é a maior operadora regional de satélites do Brasil e da América Latina.
Criada em dezembro de 2000 como uma subsidiária da Embratel, possui uma frota com nove
satélites e acaba de anunciar o Star One D2, que será o seu maior satélite e estará equipado
com as bandas Ka, C e Ku, já tendo seu lançamento previsto para o final de 2019. A Embratel
Star One disponibiliza ofertas de transmissão de dados, telefonia, TV, rádio e Internet para
empresas brasileiras e latino-americanas.
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