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STRATOS

Perfil corporativo
Comunicação vital – em qualquer lugar da Terra
Atualmente, a comunicação segura e confiável com escritórios e operações remotas em todo o globo é
importantíssima para sobreviver e prosperar. As comunicações “vitais” – de vita, “vida” em latim – são aquelas
que se mostram absolutamente essenciais para a vida diária da sua organização. São as comunicações que você
simplesmente não pode dar como certo. Há muita coisa em risco.
Com mais de um século de inovação e um dos portfólios mais abrangentes do setor de soluções de comunicação
remota, a Stratos Global Corporation é a empresa líder confiável do mundo no fornecimento de comunicações por
IP, voz e dados, não importando onde na Terra você faça negócios.
Escopo das ofertas e mercados atendidos
Com um histórico de crescimento bem-sucedido e integração dos fornecedores globais e regionais líderes, a
Stratos oferece agora a mais ampla variedade de serviços sem fio, por microondas e satélite fixo e móvel –
incluindo Inmarsat, Iridium, Globalstar, HughesNet, MSAT, VSAT e outros – a mais de 20 mil clientes em sete
continentes e por cima de todos os oceanos do mundo.
No nosso portfólio completo estão: soluções Inmarsat-A/-B/-C/mini-C/-E/-E+/Fleet/-H/-H+/-I/-L/-M/miniM/GAN/R-BGAN/BGAN/Swift64/FleetBroadband/SwiftBroadband/Inmarsat Satellite Phone Services, Iridium,
Globalstar, MSAT, StratosITek, VSAT (terminal de abertura muita pequena, na sigla), HughesNet, C-Band,
Microwave e CLEC (portadora local de intercâmbio competitivo).
A Stratos oferece produtos e serviços de nível internacional através de escritórios próprios em todo o mundo, e
também através de uma rede global de mais de 400 parceiros autorizados.
Agências governamentais, forças militares, ONGs, analistas e diversos mercados, como o aeronáutico, de energia
e recursos naturais, mídia, marítimo, construção/engenharia, e usuários comuns confiam na Stratos para projetar,
implantar e apoiar seus sistemas de comunicação mais essenciais.
Serviços de valor agregado e suporte internacional
Você já percebeu como algumas empresas de telecomunicação concentram-se principalmente nos nomes de
marca que oferecem – como se não tivessem nada para oferecer a si mesmos? Isso não acontece com a Stratos.
Estamos constantemente buscando novas formas de aprimorar a experiência de nossos clientes.
Além do enorme portfólio de tecnologias de comunicação líderes, desenvolvemos o conjunto mais amplo e mais
diferenciado do setor de serviços de valor agregado. Por exemplo, com a BGAN (Broadband Global Area Network)
da Stratos, você terá acesso ao Painel de Instrumentos Stratos para a BGAN. Este serviço exclusivo fornece
recursos abrangentes de valor agregado, como o auto-abastecimento online instantâneo, instalações de análise
de crédito, uma ampla variedade de opções de relatório, vários níveis de acesso a usuários finais diferentes e
informações em tempo real sobre nosso tráfego de voz e dados BGAN e os custos associados.
Obviamente, oferecemos uma ampla variedade de serviços de suporte, do design do sistema à instalação no local.
Além disso, nosso Centro Internacional de Atendimento ao Cliente oferece um ponto único de contato para
atendimento ao cliente e suporte técnico especializado, 24 horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano.
Stratos. Inovação e liderança por mais de um século. Soluções poderosas e inovadoras para atender a todas as
suas necessidades. Serviço e suporte confiáveis e comprovados. Em qualquer lugar da Terra.
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Escritórios no mundo
A Stratos é uma empresa mundial com presença em vários locais. A seguir a localização de alguns de nossos
escritórios:
Austrália: Darwin, Morayfield, Perth, Sydney; Brasil: Niterói; Canadá: Ottawa ON, St. John’s NL; Guiné
Equatorial: Malabo; Alemanha: Hameln; Hong Kong: Hong Kong; Índia: Mumbai; Itália: La Spezia; Japão:
Tóquio; Quênia: Nairóbi; Países Baixos: Burum, The Hague; Nova Zelândia: Auckland; Noruega: Lysaker;
Rússia: Moscou; Cingapura: Cingapura; África do Sul: Cape Town; Espanha: Madrid; UAE: Dubai; Reino
Unido: Londres, Aberdeen; Estados Unidos: Bethesda MD, Englewood CO, Houston TX, Lafayette LA, New
Orleans LA, Nova York NY, Plantation FL, Seattle WA
Infra-estrutura de rede
A Stratos possui ou opera instalações de satélite em todo o mundo, que incluem:
•
Aberdeen, Escócia – teleporta de satélite (bandas KU/C)
•
Auckland, NZ – LES, fornecendo cobertura Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 para POR;
transporta leasing 109 EAST, 143 EAST e 142 WEST
•
Aussagel, França – LES fornecendo cobertura Inmarsat-H/-H+/-I para AOR-E e AOR-W
•
Burum, Países Baixos – LES fornecendo cobertura Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64 para AORE, AOR-W e IOR; transporta leasing 25 EAST; teleporta de satélite
•
Denver, CO, EUA – teleporta de satélite (banda Ku)
•
Lafayette, LA, EUA – teleporta de satélite e microonda (bandas KU/C); centro de atendimento ao cliente de
banda larga
•
Laurentides, PQ, Canadá – LES fornecendo cobertura Inmarsat A para AOR e transportando leasing 98
WEST; teleporta de satélite
•
Perth, Austrália – LES fornecendo cobertura Inmarsat-A/-B/-C/-M/-mM/GAN/Fleet/Swift64-H/-H+/-I para
IOR e POR
•
St. John’s, NL, Canadá – centro internacional de atendimento e operações ao cliente; teleporta de satellite
(banda C)
Dados financeiros (ano encerrado em 31 de dezembro de 2006)
Receita anual: US$ 537,8 milhões
Ativos totais: US$ 777,7 milhões
Patrimônio total: US$ 197,9 milhões
Informações corporativas
Sedes corporativas:
Fundação:

Bethesda, MD, EUA – Sedes corporativas
St John's, NL, Canadá – Escritório registrado
15 de janeiro de 1985

Diretores executivos
•
Charles W. Bissegger, presidente
•
James J. Parm, presidente e CEO
•
Paula M. Sturge, vice-presidente executivo e diretor financeiro
•
David J. Oake, vice-presidente executivo de desenvolvimento corporativo
•
Richard E. Harris, vice-presidente sênior, secretário corporativo e diretor jurídico
•
John M. Mackey, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia
•
John D. Prentice, vice-presidente sênior do setor de serviços de energia
•
Ronald H. W. Spithout, vice-presidente sênior do setor de vendas MSS e internacional
•
William H. Holden, tesoureiro
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Para obter mais informações, entre em contato com a Stratos:
Na América do Norte: 1 888 766 1313
Em outros países:
+1 709 748 4233
Teletipo:
+1 709 748 4884
Fax:
+1 709 748 4305
E-mail:
info@stratosglobal.com
Site:
www.stratosglobal.com

