
Hughes entra no mercado de Internet via satélite 
 
A partir de julho, o mercado corporativo brasileiro poderá optar por mais um provedor de acesso à 
Internet, via satélite e em banda larga. A Hughes Telecom Americas, do grupo americano Hughes 
Electronics, programou para o dia 1O desse mês sua estréia em um mercado que ainda não 
decolou no País. Para a empresa, entretanto, o momento é de dar as caras ao público e 
prospectar os primeiros negócios no mercado corporativo para o DirecWay, sistema bidirecional 
desenvolvido pela companhia.  
 
Para alavancar assinaturas, a subsidiária conta com pelo menos três cartas na manga: a utilização 
da capacidade da PanAmSat (outra empresa do grupo) "a preços camaradas", o baixo custo de 
produção dos equipamentos (da Hughes Network Systems) e o know-how adquirido na instalação 
de antenas por outra empresa-irmã, a DirecTV.  
 
Com um teleporto instalado em São Paulo, contratação de dois satélites para Brasil e países 
andinos e concessão de licença de Serviços de Comunicações Multimídia (SCM) da Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Hughes Telecom já está pronta, pelo menos 
operacionalmente, para prover acesso à Web no País.  
 
De acordo com o presidente da subsidiária, Délio Morais, o barateamento dos serviços de acesso 
via satélite, aliado aos acordos operacionais com outras empresas do grupo, inspiraram 
perspectivas otimistas para os negócios no País. "Até o final de 2004, quando completarmos 18 
meses de operação, devemos estar com cerca de 12 mil pontos ativos", conta.  
 
No final do ano passado, segundo o IDC, havia 695 mil os assinantes de banda larga no País, 
sendo 76% de usuários de linhas digitais. Os demais assinantes estão divididos entre cable 
modem, rádio e satélite.  
 
"De três anos para cá, o valor do serviço caiu muito, o que deve acelerar a assinatura de novos 
contratos", garante Morais. Um contrato básico da Hughes, exemplifica o executivo, deve girar em 
torno de R$ 700 por mês, com velocidade de acesso de 64 Kbps.  
 
Apesar da queda dos preços, a Hughes Telecom não vai se arriscar em terreno residencial. 
"Vamos atacar de grandes empresas a pequenos escritórios", afirma Morais. Dessa forma, 
segundo o executivo, há pelo menos 250 mil clientes potenciais.  
 
De acordo com Morais, desde a privatização do sistema de telecomunicações, os preços de 
serviços via satélite vêm desenhando curvas descendentes. De um lado, porque os custos do 
segmento espacial caíram 70% nos últimos cinco anos. De outro, porque os equipamentos 
utilizados tanto pelo prestador de serviço quanto pelo assinante registraram queda de 60% no 
preço.  
 
Diversificação dos negócios no Brasil  
 
Ao anunciar a oferta de serviços de banda larga, a Hughes dá andamento à diversificação dos 
negócios no País. Atuante desde 1968 no mercado brasileiro - cinco anos depois de o Sputnik ter 
sido lançado pelos russos -, a subsidiária brasileira restringiu seus negócios, até 1993, à 
comercialização de satélites para a Embratel. Naquele ano, entrou no segmento de redes 
dedicadas via satélite - uma vez que a Embratel detinha o monopólio das redes abertas - e 
ganhou clientes como o banco Itaú, Real e Banco do Brasil.  
 
Depois de dez anos no mercado de redes dedicadas, inclusive para outras prestadoras de serviço 
como Impsat e Comsat, a Hughes optou pela atuação como operadora de telecomunicações via 
satélite. Para tanto, a subsidiária integral da Hughes Network Systems constituiu uma empresa 



brasileira, a Hughes Telecomunicações do Brasil, que detém a marca fantasia Hughes Telecom 
Americas.  
 
A Hughes Network Systems (HNS), por sua vez, é subsidiária integral da Hughes Electronics 
Corporation, provedor de soluções de banda larga via satélite para os mercados corporativo e 
residencial que conta com mais de 500 mil terminais instalados. A HSN também fornece 
equipamentos de telefonia móvel GSM e fabrica receptores digitais para recepção de TV por 
assinatura. Sediada nos Estados Unidos, a Hughes Corporation corresponde ao braço de negócios 
de telecomunicações da General Motors Corporation.  
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 31 maio 2003. 


