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Consultor de Satélite, China 

Aluo-sat 
Todo mundo sabe!
Para quem anda no ramo do satélite na China, 
dificilmente consegue obter uma reunião, a curto ou 
a longo prazo, com Luo Shi Gang. Não só porque ele 
tem sido há muitos anos o distribuir da TELE-satélite 
na China, mas também porque ele é uma figura de 
alto perfil em muitas outras áreas do satélite. Uma 
vez que a China está a entrar na era do DTH em 
2009, é neste momento uma boa altura para visitar 
Luo Shi Gang, no seu escritório em Shenzhen.

Luo deu o nome à sua empresa de 
Aluo-sat por uma razão simples: No sul 
da China, em cantonense falado um ‘A’ 
é frequentemente prefixado para o pri-
meiro nome de uma pessoa. Portanto, 
torna-se Aluo.

Originalmente, Luo vem de Sichuan no 
sudoeste da China. Ele estudou enge-
nharia eléctrica e obteve o seu primeiro 
emprego numa empresa que produz 
componentes electrónicos para os mili-
tares chineses em Lanzhou, no noroeste 
da cidade. Entre outras coisas, o seu 
primeiro empregador também fabricava 
equipamentos de satélite.

Luo na realidade experimentou pela 
primeira vez uma recepção via satélite, 
quando recebeu sinais de EKRAN nos 99° 

Membros da equipa Aluo-Sat, Lou Jun 
(esquerda) e Luo Shi Gang (direita), em 
cima do telhado. Porque escolheu Luo 

Shi Gang o piso superior para o seu 
escritório? Já tentou adivinhar: porque 

ele quer ter a certeza que os cabos 
entre as antenas e receptores ficam 

com uma curta distância. Porque é que 
ele está feliz e porque se trata de uma 
situação nova? Bem, ainda é proibida 

na China a recepção por satélite 
privada e desta forma as antenas de 
Luo’s não podem ser vistas de fora. 

Sobre esta foto podemos ver dois 
pratos de banda C – O que fica por 

detrás tem um motor, o da frente é fixo.
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de participações continuava sempre a 
aumentar e seu trabalho também envol-
via encontros com um crescente número 
de iniciados nos satélites. Finalmente em 
1995 criou o seu próprio negócio: “Junta-
mente com a minha esposa, fundamos a 
Aluo-sat em Shenzhen no ano de 1995.” 
Além de seu trabalho como jornalista 
técnico ele também começou a trabalhar 
como consultor.

Hoje, ele emprega uma equipa de sete 
pessoas: “Minha esposa está a cargo da 
contabilidade, três engenheiros a cuidar 
dos pedidos de assistência técnica, um 
trabalhador numa loja de satélite em 
Hong Kong e outra pessoa está no pós-
vendas e distribuição.” 

Aluo-sat, também começou a distribuir 
produtos de qualidade, que foram selec-
cionados nos fabricantes, tal como Chan-
ghong para a televisão digital terrestre 
(DMB-TH), que são os canais de difusão 
em Hong Kong, mas que podem ser rece-
bidos na perfeição em Shenzhen.

Este, que eram transmitidos na faixa UHF dos 714 MHz, naquela 
altura oriundos da Rússia. 

A partir daquele momento em diante ele nunca mais largou o 
mundo do satélite. Começou a escrever artigos para o semanário 
‘Electronics Newspaper “, que naquela época era a única publica-
ção disponível sobre o tema da tecnologia do satélite. O número 
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“Nós servimos o cliente final, bem como o mercado grossista,” 
Luo explica sua estratégia empresarial. “Mas o que eu mais gosto 
é de trabalhar como consultor.” Luo viaja muito e faz muitas 
visitas a feiras e exposições ligadas ao ramo do satélite. “Desta 
maneira eu consigo falar com pessoas importantes e ampliar 
minha rede pessoal”, afirma Luo. O muro alto garante as antenas fiquem ocultas. O horizonte de

Shenzhen’s pode ser visto ao fundo.

Luo Shi Gang no seu gabinete que fica no último andar de um
edifício, no coração de Shenzhen. Não há dúvida de que ele é na sua 

área o distribuidor oficial da Revista TELE-satélite.

Luo é uma figura proeminente em muitas regi-
ões e segmentos. “Eu adoro ajudar quando se 
trata de estabelecer laços com as empresas chi-
nesas por satélite”.


