


EmbrapaSat, uma rede de comunicaç~ 
do tamanho do Brasil 

Em uma empresa com as dimensões da Embrapa (39 Unidades de 
pesquisa e uma sede, distribuídas por todo o País), a comunicação 
sempre foi muito complexa. A demanda crescente por canais mais 
econômicos e confiáveis levou a Empresa a desenvolver a sua 
rede privada de comunicação por satélite - a EmbrapaSat. 

Tecnologia, fator competitivo 

Possuir uma informação e poder usá-Ia rapidamente é um princí
pio fundamental para a competitividade de qualquer instituição 
de desenvolvimento tecnológico. Utilizando a comunicação via 
satélite, a EmbrapaSat interliga, em tempo real, todas as 
Unidades da Embrapa em qualquer ponto do País. 

A EmbrapaSat é uma das mais modernas e completas 
redes de comunicação de uso privativo do setor públi
co e privado. Os recursos do sistema permitem a 
transmissão de dados, voz/fax e imagens com total 
independência de fornecedores externos, como 
companhias telefônicas e provedores de canais de 
dados. Isso garante uma comunicação ágil, segura e 
econômica. 



o 
Um investimento com muito retorno 

A EmbrapaSat opera por meio de um link co m o satélite BrasilSat 
III da Embratel , sendo fixo seu custo de operação, independente do 
tempo de uso. Isso permitirá à Empresa eco nomia em diversas 
áreas, entre as quais podemos destacar: 

• Telefonia : economia total com tarifas de interurbanos para as 
ligações/fax entre as Unidades da Embrapa; 

• Viagens: o uso de videoconferências permitirá economizar gastos 
com passagens e hospedagens para reuniões e treinamentos; 

• Internet: o sistema proporcionará acesso a todas as Unidades da 
Embrapa por meio de uma única conexão, eliminando os custos 
com a contratação de canais individuais para cada Unidade. 

o sistema também proporcionará uma melhoria no atendimento 
aos clientes, permitindo a transferência de chamadas telefônicas 
externas de uma Unidade para outra, sem ônus para quem ligou 
para a Embrapa. 

Com a EmbrapaSat, ganha a pesquisa científica, que terá maior 
agilidade e segurança na troca de informações; ganha o cliente da 
Embrapa, que poderá falar com qualquer Unidade de pesquisa da 
Empresa sem ter que fazer várias ligações; e ganha o Brasil, com a 
redução dos custos operacionais da Embrapa. 
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