
 

Hughes se une ao governo britânico e a Bharti Enterprises em 

novo consórcio da OneWeb 

 

Companhia aceitou investir e desenvolver tecnologia com a empresa de satélite 

de baixa órbita 

 

São Paulo, julho de 2020 – A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES), líder 

global em serviços de banda larga via satélite, anuncia sua participação no 

consórcio vencedor, liderado pelo governo britânico e a Bharti Enterprises 

("Bharti"). A Hughes concordou em investir US$ 50 milhões no consórcio. Além 

disso, continuará como parceira de tecnologia e distribuição da OneWeb, a 

operadora de satélites de baixa órbita que lançou 74 satélites antes de decretar 

falência. 

 

"Estamos felizes de fazer parte desse time vencedor, junto com o governo 

britânico e a Bharti", afirma Pradman Kaul, presidente da Hughes. "Nosso 

envolvimento com a OneWeb é uma extensão natural da nossa posição de 

líderes em operação de satélites geoestacionários, além da parceria com a Bharti 

e do nosso relacionamento duradouro com o governo britânico". 

 

"Esse consórcio global traz os players certos para tornar realidade a constelação 

OneWeb no desenvolvimento de serviços de baixa latência para comunidades, 

empresas, governos, aviões e navios - complementando conectividade 

geoestacionário e entrando numa era de serviços que vão atender a demanda 

crescente por banda larga no mundo. Queremos fazer nossa parte no 

desenvolvimento de tecnologias inovadoras e levar esses serviços para o 

mercado", reforça Kaul.  

 

Sunli Bharti Mittal, fundador e diretor da Bharti Enterprises, afirma: "Estamos 

felizes de ter a Hughes no consórcio. O investimento deles reforça o potencial 

da OneWeb, que se reflete em discussões com alguns dos principais 

investidores no mundo". 



 

 

A realização do consórcio depende da execução e da eficácia dos acordos. A 

confirmação da reorganização da OneWeb depende das condições 

estabelecidas pelo tribunal de falências britânico. 

 

A Hughes tem trabalhado com o governo britânico por meio de sua divisão 

europeia, com sede na Grande Londres, e com a EchoStar Mobile Limited (sua 

empresa-irmã). Além disso, a Hughes Communications India Ltd (HCIL), uma 

subsidiária da Hughes, e a Bharti Airtel Limited ("Airtel"), provedora indiana líder 

em telecomunicações, estão unindo suas operações de banda larga na Índia. A 

fusão, que foi anunciada em 2019, depende de processos regulatórios e deverá 

levar escalabilidade, eficiência operacional e penetração de mercado para 

oferecer serviços para redes corporativas e estatais. 

 

Sobre a Hughes Network Systems 

A Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de 

banda larga via satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de 

internet de alta velocidade via satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital do 

mundo, com mais de 1,5 milhão de clientes residenciais e corporativos na 

América do Norte e América do Sul. Para grandes empresas e governos, a 

empresa oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes 

HughesOn™, que provê soluções de conectividade completas, com um mix 

otimizado de tecnologias terrestres e satelitais. O sistema Jupiter™ é a 

plataforma HTS mais utilizada do mundo, operando com mais de 40 satélites por 

provedores, entregando um vasto serviço de banda larga, mobilidade e 

aplicações de backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou mais 

de 7 milhões de terminais de todos os tipos para consumidores, em mais de cem 

países, o que representa cerca de 50% do market share, e sua tecnologia 

possibilita o uso de serviços de banda larga para aeronaves em todo o mundo. 

Localizada próximo de Washington, D.C., em Germantown, Maryland, EUA, a 

Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e é uma subsidiária 

da EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS), provedora premium global de 



 

operações de satélite. Para mais informações sobre a Hughes, visite a página 

http://www.hughes.com.br. 

Sobre a Echostar 

A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é um provedor global premium de 

soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, Colorado, 

EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em 

tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes 

Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite 

http://www.echostar.com. 
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