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Começa na UIMP o VIII Encontro HISPASAT 

sobre Telecomunicações Espaciais 
 

 

 

 

 

 O encontro se concentra nas “Respostas do setor satelital aos novos 

desafios do mercado de telecomunicações”. 

 

 

 Profissionais do setor aeroespacial e das telecomunicações satelitais 

buscam soluções às novas demandas que propõe um mercado cada vez 

mais competitivo.  

 

Santander, 29 de junho de 2016.- Esta manhã foi inaugurado na Universidade Internacional 

Menéndez Pelayo (UIMP), em Santander, o VIII Encontro sobre Telecomunicações Espaciais 

organizado pela HISPASAT, a operadora espanhola de satélites. Com o título "As respostas do 

setor satelital aos novos desafios do mercado de telecomunicações", os principais executivos 

das principais companhias do setor, tanto nacionais como internacionais, debatem sobre esses 

desafios e buscam soluções para as novas demandas que propõe um mercado cada vez mais 

competitivo. 

No ato de inauguração, a presidenta da HISPASAT, Elena Pisonero, apontou que "com o 

surgimento de novos agentes disruptivos de setores que fazem fronteira com o satelital, se faz 

necessária uma abertura a novos posicionamentos estratégicos que enriqueçam os serviços 

dos satélites de telecomunicações".  

Segundo Pisonero, "para dar uma resposta aos novos desafios devemos fazer uma reflexão 

profunda sobre nossos pontos fortes e fracos e sobre como devemos trabalhar ambos para que 

o satélite siga sendo competitivo. Desse modo, vamos saber potencializar os cenários em que 

somos imbatíveis - alta capacidade, cobertura plena, ampla experiência - mediante o uso cada 

vez mais afinado das tecnologias ao nosso alcance". 

Elena Pisonero acrescentou que, diante desses conflitos, a HISPASAT busca soluções 

inovadoras para reforçar a oferta satelital, colocando em foco as necessidades de seus 

clientes. Assim, trabalha com o desenvolvimento de serviços audiovisuais avançados, como 

soluções de multi-telas triple play para a distribuição de conteúdos por satélite em diferentes 

dispositivos, ou a TV em Ultra Alta Definição, campo no qual a companhia é uma referência no 

setor. Os serviços de mobilidade e de conectividade, ou as soluções para situações de 
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emergência e segurança, são outros âmbitos nos quais a HISPASAT está concentrando seus 

esforços em inovação. 

A HISPASAT organiza este Encontro com o objetivo de reunir e dialogar com os 

representantes de todo o setor satelital, dentro e fora da Espanha, sendo uma excelente 

oportunidade para assentar as bases para o avanço da indústria espacial espanhola. 

Durante as sessões da manhã de hoje, os representantes de distintas empresas do nosso país 

e dos principais fabricantes internacionais de satélites examinaram diversas possibilidades 

para deixar mais competitivos os satélites de telecomunicações, reduzindo suas dimensões, 

analisando como é possível aplicar a lei de Moore às cargas úteis ou melhorando seu processo 

de construção para deixá-los mais flexíveis, eficientes e ligeiros. 

Nas mesas de amanhã, dia 30, haverá um debate sobre os novos avanços tecnológicos no 

âmbito do segmento terrestre de usuário e as novidades nas plataformas de satélite e em seu 

segmento terrestre de controle. A última sessão, que reúne os principais lançadores de 

satélites, se concentrará em sua contribuição para a competitividade das telecomunicações 

espaciais.  

 

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. 
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