
Sua chave para acesso sem igual a conteúdo e conectividade

SES-10 é nosso primeiro satélite desenhado exclusivamente para a 
América Latina. Com mais de 55 transponders de banda Ku, o SES-10 
permite cobertura sem igual e expansão de capacidade para a região 

 NOVAS OPORTUNIDADES 
NA AMÉRICA LATINA

suportando as 
necessidades de 

plataformas de oil e 
gas e off-shore

provendo conectividade 
always-on para companhias 
aéras e embarcações

POSIÇÃO 
ORBITAL:
67°W
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Prover cobertura extensiva para 
direct-to-home (DTH) broadcasting 
e serviços de conectidade do México 
à Argentina

1

Ofere network de dados confiável 
para extender o alcance dos negócios 
e proporcionar flexibilidade para alocar 
recursos baseados nas necessidades 
do mercado

Obter acesso ao satélite de alta potência 
para capacidade e soluções de mídia 
para TV por assinatura; a frota da SES 
atualmente distribui 780 canais para 37 
milhões de lares na América Latina

ATRAVÉS DO SES-10, 
BROADCASTERS E PROVEDORES DE SERVIÇOS PODEM:

2

Desbrave novas oportunidades de negócios 
para DTH broadcasting e conectividade de 
dados na América Latina quando com o 
SES-10. Fale conosco hoje.

Saiba Mais



SERVIÇOS DE DADOS DA 
SES NA AMÉRICA LATINA

2015 2020

2.5x crescimento no 
tráfego da internet, 
atinginfo 15GB per 
capita até 20201

1

Fonte: 1 VNI Complete Forecast Highlights Tool, Cisco

O tráfego de internet 
está vendo um 
crescimento estável 
na América Latina.
Explore o futuro da 
conectividade de dados 
e saiba como os 
provedores de serviço 
devem atualizar-se com as 
demandas de conectividade 
da América Latina

Descubra como o SES-10 pode ajudar seus negócios a expandir 
mercados e fazer diferença na conectividade de dados. 
Fale conosco hoje.

Saiba Mais

O CRESCIMENTO NO TRÁFICO 
DE MOBILIDADE DE DADOS VAI 
IMPACTAR OS CONSUMIDORES, 
NEGÓCIOS E PROVEDORES DE SERVIÇO 
NA AMÉRICA LATINA

O SATÉLITE É A CHAVE PARA AJUDAR EMPRESAS 
DE TELECOM E PROVEDORES DE SERVIÇOS A 
EXPLORAR NOVAS OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

COM A SES 
VOCÊ PODE:

O aumento latente dos devices 
continuar a acelerar o crescimento 
de conectividade móvel
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Os negócios precisam se preparar 
para mais de 645.7 milhões de 
conexões machines-to-machines 
(M2M) até 20201 

3

Encontre as demandas de 
conectividade através das 
verticais de negócios cm 
cobertura extensa

1

Expanda 
suas redes de VSAT 
em locais remotos

2

39% do tráfego da internet 
deve impactar content 
delivery networks (CDNs) 
até 2020, comparado com 
22% em 2015.1 

4
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Ofereça experiência de 
altos de alta velocidade 
por um baixo custo por bit com os 
satéliltes de alto rendimento (HTS)

Seu caminho para melhorar a qualidade de dados

Para suportar 
comunicações remotas 
é necessário amplicar 
a cobertura e expandir 
capacidade via SES-10

1

Supere as expectativas 
de dados com nossa 
frota única de 
GEO-MEO satélites 

2 Com o SES-10, 
seus investimento 
em satélites estão 
preparados para o 
futuro da conectividade com a 
frota HTS para a América Latin
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O mundo de broadcasting está à beira de uma revolução. Explore as 
novas tendências da TV por assinatura e as inúmeras oportunidades 
para direct-to-home (DTH) operações na América Latina.

SERVIÇOS DE VÍDEO DA 
SES NA AMÉRICA LATINA
Seu acesso ao crescimento de vídeo

Explore as oportunidades que o SES-10 tem a oferecer para sua 
distribuição de vídeo e acelere o crescimento de DTH na América Latina. 
Fale conosco hoje.

Saiba Mais

Os satélites da SES distribuem mais de 780 canais para 37 milhões de 
lares em todo o continente. Localizado na posição orbital 67° W, 
o SES-10 vai prover aumento significativo de capacidade para 
suportar nossa presença na região: SES-6 na 40.5W, NSS-806 na 
47.5W e AMC-9 na 83W

Fontes:
1 A penetração de TV por assinatura global deve exceder 

50% nos próximos dois anos. Jun 2015, ABI Research
2 Satélite Captura a nova Onda de Crescimento em Vídeo, SES
3 TV Digital na América Latina Forecasts, Março 2016, 

Digital TV Research

Broadcaster devem entender as 
demandas da experiência multiscreen
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Atingir mais dos 
mercados de TV por 
assinatura na América 
Latina com cobertura de 
alta potência no SES-10

Prover conteúdo  acessível 
através das múltiplas plataformas para 
promover uma melhor experiência via satélite

Receber suporte para seus serviços através 
de colaboração de serviços triple-play e 
novas tecnologias como SAT>IP

com a SES, 
você pode:

Na América Latina, a receita da TV por 
assinatura vai alcançar USD 19.5 bilhões 
até 2021, representando 9% de crescimento 
sobre USD 17.9 bilhões de 20153
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FORECASTED PAY-TV 
REVENUE IN 2021

(IN BILLIONS) 
$3.4
Mexico

$7.3
 Brazil

$2.3
Argentina

Crescimento de vídeo 
na América Latina

Até 2020, assinantes de TV por assinatura  
crescerão globalmente até 1.1 bilhão, 
gerando US$ 307.5 bilhões em receita 
com os mercados da América Latina e 
Asia Pacific liderando o ritmo1

US$ 

307.5
BILHÕES

1

1.1 
BILHÃO

DE ASSINANTES

2

Ultra HD (UHD) vai dirigir a referência 
em qualidade de imagem. Em 2016, 54 
milhões de telas UHD serão vendidas no 
mundo todo. Em 2015, foram 31 milhões2

54
MILHÕES

DE TELAS UHD

A demanda 
de TV por 
assinatura está 
crescendo globalmente


