
A história das 
consolidações na 
indústria de satélites



A formação da Indústria

Desde o seu início, no final dos anos 50, os satélites se desenvolveram fortemente e hoje já 

representam uma indústria de U$ 386 bilhões, segundo levantamento da Bryce Consulting 

com a Satellite Industry Association (SIA). Nesses mais de 60 anos, diversos fatores 

impulsionaram essa indústria. Nos anos próximos à virada do século, um movimento de 

consolidações chama a atenção como estratégia de crescimento do setor. Este ebook

analisa quais acontecimentos levaram a essa tendência, quais foram os antecedentes 

necessários para a transformação da indústria como ela é hoje e quais os marcos dessa 

transformação. 

A indústria de satélites começou a se desenhar no final dos anos 50, durante a Guerra Fria 

e em meio à corrida espacial, que se caracterizou pela disputa na exploração do espaço 

entre norte-americanos e soviéticos (1957 a 1975). 



A formação da Indústria 

“Dominar” o espaço era algo fundamental dentro da disputa que era travada entre as duas nações, 

pois aquele que conquistasse essa nova fronteira da humanidade evidenciaria seu papel 

de superpotência global. O primeiro grande marco da corrida espacial foi um feito soviético. No dia 4 

de outubro de 1957, foi lançado o Sputnik 1, primeiro satélite artificial a girar na órbita da Terra. Como 

reação a essa iniciativa soviética, o governo norte-americano decidiu que o país deveria trabalhar para 

se tornar uma potência espacial. Nessa época o mundo carecia de sistemas de comunicações 

intercontinentais. Só havia cabos submarinos e sistemas de rádio HF de baixíssima capacidade. O 

governo norte-americano identificou essa carência e uma provável demanda futura por 

telecomunicações intercontinentais via satélite.  

A ideia, a partir daí, foi desenvolver e oferecer para o mundo, comunicação via satélite para telefonia e 

televisão. Inicialmente, algumas empresas de telecomunicações internacionais americanas se 

dispuseram a desenvolver um projeto de satélites de comunicações mundial que, além do potencial 

como negócio lucrativo, ainda impulsionaria a indústria espacial americana. Mas os demais países não 

concordaram com a proposta. Europa, Japão, entre outros, consideraram que comunicações 

internacionais não deveriam ficar sob o controle de uma única nação. 



Nasce o INTELSAT

Foi nesse contexto que surgiu a ideia da criação de um consórcio internacional para operar as 

telecomunicações internacionais, onde os países associados seriam dirigentes. Nasce assim o INTELSAT, com o 

objetivo de ser uma organização internacional para lidar com telecomunicações por satélite. Reunia 

inicialmente sete países e operou de 1964 a 2001 como um consórcio intergovernamental. O acordo de 1964 

foi um acordo provisório. A organização internacional permanente foi estabelecida em 1973. Nesse ano já 

havia 81 signatários. O INTELSAT funcionava nos padrões da ONU: reuniões e documentos em três línguas, 

comitês técnico, de planejamento e finanças, e conselho de administração com representantes de todos os 

países qualificados.

A posse e os investimentos no INTELSAT, medidos em ações, eram distribuídos entre os membros de acordo 

com o uso dos serviços.  A entidade lançou o primeiro satélite geoestacionário, chamado Early Bird (INTELSAT 

1), e fez a primeira transmissão de satélite geoestacionário no mundo, em 1965. A chegada do homem à lua, 

em 1969, foi uma das transmissões mais marcantes de vídeo realizadas para todo o mundo pelo INTELSAT. 

Aquele momento catapultou essa indústria espacial de nível.

Nota: A AT&T foi a empresa norte-americana pioneira em comunicações via satélite, tendo realizado em 23 de julho de 1962 a primeira 
transmissão de TV via satélite entre a Europa e a América do Norte através do satélite Telstar 1, operando em órbita elíptica.



Os acordos internacionais 

O INTELSAT foi criado como uma entidade regida inicialmente por 

dois acordos internacionais: o acordo que estabelecia as disposições 

básicas, os princípios e a estrutura da organização, assinado pelos 

governos por meio de seus ministérios das Relações Exteriores, e um 

acordo operacional que estabelecia disposições financeiras e 

técnicas mais detalhadas e assinado pelos governos ou suas 

entidades de telecomunicações designadas. O governo brasileiro era 

representado pelo Ministério das Comunicações e no acordo 

operacional, a Embratel foi designada para ser o representante do 

país. A COMSAT representava os EUA, France Telecom a França, e 

assim por diante, cada país designou uma entidade de caráter 

privado e realizou investimento financeiro para a criação do 

INTELSAT. 

A entidade cumpriu um papel importante: trouxe um 

desenvolvimento universal de comunicações por satélite, os países 

ficaram satisfeitos com o controle descentralizado das

telecomunicações, e ainda impactou o crescimento de uma entidade 

semelhante que estava sendo criada na União Soviética, a 

Intersputnik - International Organization of Space Communications -

uma organização internacional de serviços de comunicações via 

satélite, totalmente estatal,  fundada em 15 de novembro de 1971, 

em Moscou, pela União Soviética, juntamente com um grupo de oito 

estados socialistas: Polônia, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, 

Hungria, Romênia, Bulgária, Mongólia, e Cuba. O objetivo era o 

desenvolvimento e uso comum de satélites de comunicações. Desde 

2008 a organização tem 25 países membros, entre os quais a 

Alemanha como o sucessor legal da Alemanha Oriental.



Os programas nacionais

Na criação do INTELSAT, foram colocadas algumas cláusulas de 

proteção. Não era permitido aos países, por exemplo, prestarem 

serviços internacionais via satélite sem antes haver coordenação 

técnica e econômica com o INTELSAT, e serviços nacionais sem antes 

haver apenas a coordenação técnica.  Ainda assim, começaram a 

surgir os programas nacionais. Países como os EUA, por suas 

dimensões continentais, começaram a desenvolver os seus satélites. 

O Canadá também tornou-se um grande player. Além de fabricação 

de satélites, o país fundou a TELESAT, um dos pioneiros operadores 

de satélites no mundo. 

O Brasil decidiu criar o Sistema Brasileiro de Telecomunicações por 

Satélite – SBTS – para acelerar o crescimento das telecomunicações e 

radiodifusão, interligando todo país via satélite.  

A EMBRATEL era a operadora do SBTS na época.  No início, esses 

projetos eram voltados para ambições nacionais, normalmente 

liderados por empresas estatais de telecomunicações e correios. Na 

sequência, começaram a se desenvolver projetos na iniciativa 

privada, principalmente nos EUA, mas ainda com foco nacional. 



A quebra do monopólio

Até que em 1984, apareceu uma iniciativa privada norte-americana 

com a ambição de competir com o INTELSAT internacionalmente, a 

PanAmSat. Mas essa competição era dificultada pela regulação do 

tratado de nações. A exigência de coordenação técnica e econômica 

com o INTELSAT para operar criava uma barreira maior para o 

sucesso da PanAmSat em relação aos sistemas domésticos via 

satélite. Além disso, na época, predominava no INTELSAT a provisão 

dos serviços de voz. Essa limitação acabou sendo uma oportunidade 

para a PanAmSat, que se voltou para o mercado de transmissão de 

televisão que estava crescendo enormemente. 

A partir daí,  o congresso norte-americano começa a ser pressionado 

contra o monopólio do INTELSAT. Com a pressão, aos poucos iam se 

flexibilizando as cláusulas de proteção. Começaram a aparecer 

outras empresas privadas dispostas a investir nessa indústria.

Era hora de autorizar a criação de iniciativas fora do INTELSAT porque 

o desenvolvimento seria muito maior, uma vez que a parte industrial 

já estava desenvolvida e agora o foco deveria ser expansão com 

capital privado. Assim, não fazia sentido manter um monopólio 

intercontinental. A PanAmSat foi, dessa forma, o grande agente da 

mudança e da quebra do monopólio nas comunicações 

internacionais via satélite.



Na Europa

Na Europa também havia uma organização intergovernamental, a 

Eutelsat, fundada em 1982, por um acordo de governo entre os 26 

países europeus. Mas, como no resto do mundo, iniciativas nacionais 

também estavam sendo desenvolvidas. 

Assim como a PanAmSat surgiu para competir com o INTELSAT, na 

Europa, a SES - Société Européenne des Satellites surge, em 1985, 

para competir com o monopólio da Eutelsat.

A SES focou inicialmente no mercado de televisão DTH (Direct To

Home) na Europa, sendo a primeira operadora de satélites a 

desenvolver o conceito de co-localização de múltiplos satélites em 

uma mesma posição orbital. A empresa chegou a ter 8 satélites co-

localizados na posição orbital de 19,2º Leste, o que se tornou um 

marco no desenvolvimento mundial do mercado de DTH.  

Atingindo um crescimento impressionante na indústria, a SES dá 

início ao seu planejamento de expansão geográfica e de produtos 

(dados/Internet e governo, além de televisão). Além da inovação 

técnica da co-localização de satélites, a SES também mostrou ao 

mercado a eficiência de uma nova estratégia de crescimento 

internacional por aquisições, inaugurando a fase de consolidações na 

indústria de satélites.  



Início das Consolidações

Em 1996, deu-se início a um ciclo de consolidações na indústria 

mundial de satélites.  Inicialmente o movimento veio de fabricantes 

adquirindo operadores de satélites. Este movimento começou nos 

EUA, a nível nacional, com a Hughes Electronics Corp comprando a 

PanAmSat, e a Loral Space & Communications comprando a AT&T 

Skynet Satellite Services.

Em seguida, 1999, a onda de consolidações passou a envolver 

operadores.  A SES realizou a sua primeira expansão geográfica com a 

aquisição internacional de 34% da AsiaSat, maior operadora regional 

na Ásia na época. Em 2000, a SES comprou uma participação de 20% 

na Star One, sucessora da Embratel como operadora de satélites no 

Brasil, e de 50% na Nordic Satellite AB, passando a atuar na América do 

Sul e expandindo sua presença nos países nórdicos da Europa. 

Em 2001, a empresa já atuava nos principais mercados regionais, 

exceto nos EUA. Foi quando realiza uma aquisição que seria um dos 

marcos do movimento de consolidações no setor de satélites, a 

compra de 100% da GE American Communications (GE Americom). 

Nessa época, a GE Americom já tinha adquirido a americana 

Columbia Communications Corporation. 

Assim, a SES ficou com um braço europeu e um norte-americano, 

além das participações na Ásia e América do Sul, tornando-se a 

maior empresa operadora de satélites do mundo. O sucesso da SES 

acabou demonstrando aos outros atores da indústria de satélites um 

novo modelo de crescimento internacional por aquisições, 

impulsionando as consolidações nessa indústria. 



A privatização

O final dos anos 1990 teve um grande número de países 

desenvolvendo seus sistemas. De repente, centenas de satélites 

geoestacionários estavam colocados em órbita, e dezenas de 

sistemas nacionais ou regionais estavam em operação. 

Apesar da agilidade dos novos sistemas privados, o INTELSAT tinha 

um poder de mercado enorme, devido ao monopólio estabelecido 

anteriormente pelo tratado internacional de países.  Como 

consequência, surgiu a proposta de privatização e a divisão do 

INTELSAT em duas entidades separadas, para reduzir sua hegemonia 

no mercado.  Foi então criado um sistema subsidiário ao INTELSAT, a 

New Skies Satellites, com sede na Holanda, para o qual foram 

transferidos seis satélites do INTELSAT. A New Skies Satellites já 

funcionou desde seu início de maneira privada, sendo que o 

controle acionário era o mesmo do INTELSAT. 

Assim, em 18 de julho de 2001 a INTELSAT se tornou uma empresa 

privada após 37 anos de operação, adotando “Intelsat” como nova 

marca da empresa. A entidade intergovernamental passou a ser 

nomeada como International Telecommunications Satellite

Organization - ITSO, e manteve a finalidade básica de supervisionar e 

garantir junto aos governos que a entidade privada Intelsat manteria 

critérios de universalização e de não discriminação na prestação de seus 

serviços, condições impostas pelos governos para a privatização.



A expansão das Consolidações   

A partir daí, aconteceram várias outras atividades de consolidação na 

indústria. A Eutelsat adquire parte da Hispasat em 2001 (revendida 

posteriormente a entidades espanholas), e 100% da Satmex em 2014.

A exemplo das aquisições que a SES vinha realizando, em 2004, a 

Intelsat, já como uma empresa privada, adquire a frota da Loral Skynet

sobre a América do Norte, e em agosto de 2005, adquire a PanAmSat. 

No momento da sua venda, a PanAmSat era a principal operadora de 

canais de TV a nível internacional. Em combinação com a Intelsat, a 

nova empresa — chamada Intelsat — retoma a posição de maior 

empresa de satélites comerciais do mundo, com uma frota de 53 

satélites, servindo mais de 200 países, com cerca de 1.400 funcionários. 

Essa aquisição representou um outro marco no movimento de 

aquisições na indústria de satélites.

Em 2006 a TELESAT e a parte remanescente da Loral Skynet

combinam suas frotas de satélites, ampliando sua atuação a nível 

mundial, mantendo o nome Telesat para a nova operação 

consolidada.

Em 2007 a SES adquiriu 100% da New Skies Satellites, consolidando 

sua expansão global e dando continuidade ao seu crescimento 

orgânico e inorgânico. 

A EchoStar, operadora DTH via satélite nos EUA, decide expandir na 

área de serviços banda larga via satélite, e compra 100% da 

HUGHES COMMUNICATIONS em 2011.  



A expansão das Consolidações

Seguindo essa tendência, em 2021 a Inmarsat¹ aceitou uma oferta de 

aquisição feita pela Viasat, operadora norte-americana de serviços 

banda larga via satélite, preconizando sua expansão internacional e, 

recentemente, foi anunciada a intenção da Eutelsat de fusão com a 

OneWeb, operadora de constelação global de satélites.

Numa tendência também de verticalização dos serviços das 

operadoras de satélite, em 2020, a Intelsat incorporou a Gogo, 

prestadora de serviços de conectividade em aviões e já em 2022, a 

Hispasat adquiriu a Axess Networks, com sua operação de redes 

corporativas e teleportos, assim como a SES adquiriu a DRS Global 

Enterprise Solutions, expandindo seus serviços governamentais. 

¹ INMARSAT

De maneira semelhante à criação da INTELSAT, a atual Inmarsat é originária da 
Organização Marítima Internacional de Satélites (INMARSAT), uma organização 
intergovernamental sem fins lucrativos criada em 1979 como demanda da 
Organização Marítima Internacional (IMO) - o órgão marítimo das Nações 
Unidas. Em abril de 1999, a INMARSAT foi sucedida pela Organização 
Internacional de Satélites Móveis (IMSO) como um órgão regulador 
intergovernamental para comunicações marítimas via satélite, enquanto a 
unidade operacional da INMARSAT foi separada e tornou-se a empresa britânica 
Inmarsat Ltd.



O Futuro Multi-Órbita

O mercado de satélites de telecomunicações era inicialmente dominado por satélites geo-

estacionários (GEO) operando em uma órbita a 36.000 km em torno da Terra. Os serviços 

móveis por satélites foram os primeiros a investir em constelações globais de satélites em 

baixa órbita – LEO – Low Earth Orbit (órbitas em torno de 1.000 Km de altitude em torno da 

Terra). Essa nova etapa de investimentos na indústria foi iniciada pelos sistemas IRIDIUM e 

GLOBALSTAR nos anos 1990, mas seus custos bilionários limitaram o desenvolvimento dessas 

constelações.   

Em 1994, a Teledesic foi fundada com o objetivo de prover serviços banda larga em órbita 

baixa através de 840 satélites LEO, mas após anos de investimentos o sistema foi cancelado.  

Mais de uma década se passou até que a indústria e investidores retomaram o apetite por 

sistemas de satélites MEO e LEO. 

Nesta nova onda de investimentos, a O3b Networks (Other 3 Billion) foi fundada em 2007 com 

o objetivo de prover Internet banda larga através de um sistema de 20 satélites MEO em uma 

órbita de aproximadamente 8.000 Km em torno da Terra. Por ser um sistema MEO, o número 

de satélites necessários para uma cobertura global é bem menor quando comparado com os 

sistemas LEO.  O valor do investimento, sendo também relativamente menor, atraiu uma gama 

de investidores que incluiu Google, HSBC, Liberty Media e Allen & Company.  



O Futuro Multi-Órbita

A SES se interessou pelo projeto e tornou-se inicialmente um investidor minoritário e 

parceiro estratégico da O3b.  Em 2016, a SES adquiriu o restante das ações da O3b, passando 

a ter 100% do capital da empresa.  Ainda em 2017, a SES anunciou a segunda geração MEO: 

O3b mPOWER, com lançamento previsto para 2022.  

O sucesso na órbita MEO reascendeu o interesse por investimentos para novos sistemas LEO 

voltados para Internet banda larga a nível global.  A OneWeb, fundada pelo mesmo criador 

da O3B, foi estabelecida em 2012 e se tornou operacional em 2020.  Novos e grandes atores 

entraram no mercado LEO de constelações de baixa órbita, como Starlink (liderada pela 

SpaceX), Kuiper (liderada pela Amazon). A Inmarsat está colocando em serviço um sistema 

de satélites em órbita elíptica (HEO – High Eliptical Orbit) para proporcionar cobertura no 

Ártico onde há um grande aumento do tráfego marítimo devido ao descongelamento da 

calota polar.  A Telesat também entra no palco dos sistemas LEO, planejando o sistema 

Lightspeed. 

Os sistemas de órbitas baixa e intermediária são complementares aos sistemas de satélites 

geoestacionários. Os satélites de órbita baixa/intermediária possuem menor latência, mas 

não são otimizados para distribuição de TV.  



O Futuro Multi-Órbita

Já os satélites geoestacionários são excelentes em distribuição de TV, além de 

prover serviços de dados e governamentais. Ambos são capazes de prover serviços 

ligados à IoT, Internet das Coisas, como telemedicina, veículos automatizados, 

monitoração de medidores, oleodutos, etc, pois estes serviços têm uma grande 

gama de requisitos de latência, dependendo de seus objetivos técnicos e 

comerciais. 

Neste sentido, pode-se antever um possível novo formato de consolidação na 

indústria a partir de agora, o vertical substituindo o modelo horizontal, entre os 

segmentos LEO, MEO e GEO, com oferta de serviços multi-órbita. A integração 

MEO-GEO já acontece com a frota de satélites da SES; a Inmarsat em breve 

operará uma rede HEO-GEO; recentemente a OneWeb e a Eutelsat anunciaram 

planos de fusão entre seus respectivos sistemas de satélites LEO e GEO, assim 

como a Telesat com seus satélites GEO e o sistema LEO Lightspeed.

O futuro multi-órbita é hoje! 



Este eBook contou com a colaboração dos especialistas Luiz Francisco Perrone e Gerson Couto, que 
tiveram importante atuação em empresas relevantes no cenário de consolidações do setor de satélites. 

Luiz Francisco Perrone trabalhou na Embratel, de 1968 a 1984, onde foi superintendente nacional de 
operações (Rio de Janeiro), chefe do escritório em Washington (EUA), e assistente do diretor de 
Operações Internacionais. Também trabalhou na Intelsat, Washington (1984-1995), em nível de 
diretoria. Já de volta à Embratel, foi diretor de Serviços e presidente substituto, 1995 a 1997.

Gerson Souto trabalhou na SES entre 1998 e 2019 onde ocupou diversos cargos, entre eles diretor 
executivo de desenvolvimento e ultimamente assessor estratégico. Neste período participou em 
Conselhos de Administracão de subsidiárias da SES. Também trabalhou na Intelsat entre 1993 e 1998, 

e na Embratel entre 1985 e 1993.


