
 
 
 

 
Castellana, 39      28046 Madrid     España      T+34 917 080 853        comunicacion@hispasat.es         

w w w. h i s p a s a t. e s 

EBC fecha contrato com a Hispamar para 
serviços de contribuição de vídeo 

 
• Os canais de televisão NBR e TV Brasil, operados pela Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), poderão realizar contribuições a partir de todo o continente 
americano graças à cobertura do satélite Amazonas 3. 

 

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2015. A Hispamar, operadora satelital brasileira que 
compõe o Grupo HISPASAT, assinou contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 
para o fornecimento de capacidade espacial em banda C, destinada a serviços de contribuição 
nas transmissões de eventos e matérias jornalísticas para a TV Brasil e a NBR, canais 
operados pela EBC. A Hispamar, que possui seu Centro de Controle instalado no Brasil e 
dispõe de equipes técnicas preparadas para atender seus clientes 24 horas por dia - uma das 
exigências do Edital publicado pela EBC -, ganhou o contrato na licitação lançada pela 
empresa pública. 

Desde o início de setembro, ambos os canais transmitem suas contribuições e conteúdos 
jornalísticos de todo o Brasil através do satélite Amazonas 3. A cobertura pan-americana deste 
satélite agrega um importante diferencial ao serviço, pois possibilita a ampliação da área de 
abrangência das contribuições de vídeo para a toda a América Latina e Estados Unidos, o que 
facilitará a TV Brasil e a NBR um incremento em sua programação sem que isso signifique um 
aumento dos custos.  

Sérgio Chaves, diretor de negócios para a América do Sul da Hispamar, afirmou que ”vencer 
esta licitação consolida nossa estratégia de utilização da banda C dos satélites Amazonas para 
os serviços de contribuição e distribuição de vídeo e nos traz a oportunidade de prestar 
serviços audiovisuais para uma empresa pública federal brasileira. A Hispamar está certa de 
que este é o início de uma grande parceria que brindará os telespectadores dos canais da EBC 
com a qualidade oferecida pelo satélite Amazonas 3, além de ampliar e diversificar o serviço 
outrora prestado por estes canais, já que a partir de agora tanto a TV Brasil quanto a NBR 
poderão transmitir conteúdos gerados não só no Brasil, mas também a partir de diversos 
países do continente americano”. 
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Sobre a EBC 

Criada em 2007 para fortalecer o sistema público de comunicação, a Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) é gestora dos canais TV Brasil, TV Brasil Internacional, Agência Brasil, 
Radioagência Nacional e do sistema público de Rádio – composto por oito emissoras. Estes, 
por sua independência editorial, distinguem-se dos canais estatais ou governamentais, com 
conteúdos diferenciados e complementares aos canais privados. Os veículos da EBC têm 
autonomia para definir produção, programação e distribuição de conteúdos. Atualmente, são 
veiculados conteúdos jornalísticos, educativos, culturais e de entretenimento com o objetivo de 
levar informações de qualidade sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo para 
o maior número de pessoas. 

www.ebc.com.br  

 
Sobre o Grupo HISPASAT 
 
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na 
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e 
distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes 
plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A 
HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor 
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas, 
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita 
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas. 
 
www.hispasat.com  
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