
                                           
   
                
 
PRESS RELEASE  

 

ABS e Telespazio assinam acordo para distribuição de 

Serviços de Telecomunicações Offshore 

  
Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 2023 - A ABS, operadora global de satélites, e a 
Telespazio Brasil, subsidiária da Telespazio, joint venture entre a Leonardo (67%) e a 
Thales (33%), anunciaram que assinaram um contrato de capacidade de 5 anos no 
satélite ABS-3A, banda C, feixe West Hemi. 
 
Durante o acordo de longo prazo, a Telespazio usará o feixe de banda C para seus 
serviços offshore para o segmento de Óleo e Gás.  Atendendo a uma ampla gama de 
plataformas marítimas e petrolíferas, a Telespazio oferece soluções de comunicações 
críticas para viabilizar as operações do dia-a-dia necessárias para conectar usuários 
dos locais e águas mais remotos em todo o mundo. O acordo com a ABS fortalece o 
posicionamento da Telespazio no mercado de serviços de óleo e gás na América 
Latina. 
 
Amit Somani, CEO da ABS, comentou: "A Telespazio é um importante parceiro da ABS 
em todo o mundo e, em particular, no Brasil, onde opera múltiplos serviços no ABS-3A, 
em banda C, feixe West Hemi. Além de nossa ampla cobertura, nosso segmento 
espacial é comercial e tecnicamente ideal quando combinado com as soluções 
avançadas de valor agregado, atendimento ao cliente e expertise em geral da 
Telespazio para conquistar grandes projetos no setor de Óleo e Gás." 
 
“A ABS tem sido um parceiro fiel de longa data oferecendo soluções econômicas e 
confiáveis para nossas demandas de conectividade. Eles entendem o papel crucial que 
as soluções de conectividade desempenham nesta região e tem sido bastante flexíveis 
em um momento em que a demanda por capacidade está cada vez maior", comentou 
Marzio Laurenti, CEO da Telespazio Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 

-More- 



 
 
Sobre a ABS  
A ABS é uma operadora global de satélites e oferece uma gama completa de soluções 
personalizadas, incluindo serviços de radiodifusão, dados e telecomunicações para emissoras, 
provedores de serviços, empresas e organizações governamentais. 
A ABS opera uma frota de satélites; ABS-2, ABS-2A, ABS-3A  ABS-4/Mobisat-1 e ABS-6. A frota 
de satélites cobre mais  de 93% da população mundial nas Américas, África, Ásia-Pacífico, 
Europa, Oriente Médio, CEI e Rússia.  
A ABS possuí escritórios nos Emirados Árabes Unidos, Ásia, Brasil e Estados Unidos.  Para mais 
informações, visite www.absatellite.com 
 
Contato na ABS:             
Penny Hill              
Tel: +65 81898835 - Email: penny@absatellite.com 

 
 

Sobre a Telespazio 
A Telespazio é um dos principais players globais no setor de serviços espaciais, desde o 
design e desenvolvimento de sistemas espaciais até o gerenciamento de serviços de 
lançamento e controle de satélites em órbita, serviços de observação da Terra, comunicações 
integradas, navegação e localização por satélite e programas científicos. A Telespazio 
desempenha um papel de liderança nos seus mercados-alvo, beneficiando-se da expertise 
tecnológica acumulada em 60 anos de atividade, sua própria infraestrutura e sua participação 
em programas espaciais como o Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. A 
Telespazio, uma joint venture entre a Leonardo (67%) e a Thales (33%), gerou um volume de 
negócios de 605 milhões de euros em 2021 e emprega mais de 3000 pessoas em quinze 
países.  www.telespazio.com  
 
Sobre a Telespazio Brasil 
A Telespazio opera no Brasil através de sua subsidiária Telespazio Brasil desde 1997. A 
Telespazio Brasil é uma das principais fornecedoras de serviços via satélite do país. A empresa 
está sediada no Rio de Janeiro, cidade onde está localizado seu centro de serviços via satélite, 
e está presente em todo o país. A Telespazio Brasil oferece soluções inovadoras e 
personalizadas direcionadas a clientes corporativos e institucionais, no contexto de 
telecomunicações por satélite, serviços multimídia e serviços e aplicações de observação da 
Terra.  
 
Contatos para Imprensa: 
Paolo Mazzetti Tel.: +39 335 6515994 paolo.mazzetti@telespazio.com  
Ivana Giannone Tel.: +39 337 1024608 ivana.giannone@telespazio.com 
Maria Moraes Tel.: +55 21 21413196 maria.moraes@telespazio.com 
 

 
 

http://www.absatellite.com/
mailto:penny@absatellite.com
http://www.telespazio.com/
mailto:ivana.giannone@telespazio.com

