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Receptor de Satélite do Fabricante da AZBOX, Portugal 

A AZBOX foi fundada em 2005, apareceu no mercado e desde o seu começo que 
entrou na corrida de pé direito. Na realidade conseguiu ser ainda mais rápida do 
que isso, porque a AZBOX apareceu apenas como fabricante de receptores de 
satélite em 2007, para o ano de 2010 eles têm uma expectativa de vendas para 

100.000 receptores HD. Pretendíamos ter uma melhor compreensão sobre 
esta história com sucesso e decidimos viajar para o norte de Portugal, na 

zona industrial de Mazedo, no bairro Monção. Um km mais a norte e 
estaríamos em Espanha.

Hugo Condessa é o Director Executivo da empresa. Reunimo-nos com ele num 
dos cafés de rua na velha cidade de Mazedo, tomamos um café e ele expli-

cou como tudo começou. Hugo é um entusiasta por satélite. “Eu 
comecei como um amador pelo satélite, quando surgiu a televi-

são digital”, recorda Hugo ao pensar como tudo começou 
à 10 anos atrás. Naquela altura gostava de gastar 

dinheiro em receptores. “Eu comprava um 
novo receptor aproximadamente de 

três em três meses, eventual-
mente eu tinha cerca de 

40 receptores em 
casa”.

AZBOX’s 
Quick Ascent
Alexander Wiese

OPENSAT, fabrica a linha 
AZBOX de receptores, mudaram-
se para este edifício há cerca de 
dois anos. Fica localizada em 
Mazedo no norte de Portugal 
e tem cerca de 1100 metros 
quadrados.
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Hugo Condessa, Director 
Executivo da OPENSAT 
Limitada, está no seu 
escritório. Ele é o gerente e 
director técnico.

José Luis Condesa, Chefe do 
Sector Financeiro da OPENSAT 
Limitada, com sua esposa Teresa. 
Eles são responsáveis pela parte 
do lado comercial. Ele explica como 
aumentou o número de funcionários: 
“Em 2005 éramos apenas nós dois. 
Em 2006 tivemos o nosso primeiro 
funcionário e em 2007 tínhamos cinco 
empregados. Em 2008 eram oito e em 
2009 temos 22 funcionários “.
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No escritório 
da AZBOX: em 
primeiro plano 
temos Alejandra 
Ortiz, responsável 
pelo marketing, e ao 
fundo é Rita Reis, 
responsável pelo 
projecto.

Alguem que esteja tão intensamente 
envolvido com um hobby, chega a um 
determinado ponto que pretende fazer 
negócio com isso. Estávamos em 2005. 
Em parceria com José Luis Condesa ( 
“apenas um ‘s’”, comenta Hugo Con-
dessa) investiram 5.000,00 euros de 
capital para iniciar a empresa OPENSAT 
Limitada. 

No inicio éramos revendedores de 
material para satélite: compramos e 
vendemos receptores de várias marcas, 
juntamente com todos os acessórios 
necessários, tais como os LNBs e os 
pratos. Esta empresa que estava recen-
temente formada teve os dois primeiros 
anos realmente muito bem sucedidos. 
“Tivemos vendas de meio milhão de 
euros em 2005 e aumentou para 800.000 
euros, no nosso segundo ano”, recorda 
Hugo.

Cedo Hugo começou a perceber que 
um perito em receptores poderia fun-
cionar melhor sozinho. Graças à sua 
experiência que teve com muitos mode-
los diferentes de receptores, ele já tinha 
identificado todas as vantagens e des-
vantagens destes modelos e também 
estava bastante familiarizado com 
todos os menus de diferentes recepto-
res. Também pensou que isto seria um 
ponto de vista comercial: em vez de 
estar dependente de fabricantes e de 
suas revisões de software - ou a falta 
dele, decidiu fabricar os seus recepto-
res.

Conseguiu encontrar o fabricante certo 
na Coreia do Sul - não, não era fabri-
cante de receptores -, mas sim um cons-
trutor de computadores. “Um receptor 
não é nada mais do que um PC”, explica 
Hugo. O segredo estava em encontrar os 

componentes certos e acima de tudo, o 
software correcto.

Hugo optou por um chipset da Sigma 
para ser o coração de seus receptores 
AZBOX. “A documentação para este 
chipset não é exactamente esmaga-
dora”, explica Hugo, “mas este chip faz 
tudo o que eu preciso fazer.” Relativa-
mente a outros fabricantes, Hugo diz que 
embora possam ser mais fáceis de usar 
por causa do software totalmente desen-
volvido, eles não têm todas as caracte-
rísticas que ele considera necessárias.

A prova de que estava certo pode ser 
vista nos números de vendas: no pri-
meiro ano em 2007 começou a vender 
a sua própria marca de receptores, as 
vendas subiram para 1,3 milhões de 
Euros. Em 2008, ano em que ele reor-
ganizou a produção, as vendas caíram 

Marlen Condesa é gerente de logística. A AZBOX utiliza 
a empresa Schenker para o envio e armazenamento do 
produto. Ela explica-nos um pouco sobre o escritório de 
vendas em Miami: “Nós vendemos apenas as caixas SD 
para América. Em 2009 foi cerca de 250.000 caixas, dos 
quais 35% foram para o Paraguai, 25% para o Uruguai, 20% 
para o Brasil e 20% para o resto da América do Sul “. Nos 
receptores HD a situação é completamente diferente:” As 
vendas HD começaram em 2009 com 30.000 caixas, mas 
para 2010 esperamos chegar a vender 100.000 receptores. 
45% destas vendas são receptores HD para os E.U.A., 20% 
vão para o Brasil e os restantes 35% vão para o resto da 
América do Sul “.

Leandro Gonçalves é responsável por nove engenheiros 
de software. Ele fica atento ao seu trabalho e ao progresso
com a melhoria do software da AZBOX’s. “Estamos 
sempre abertos a novas aplicações de engenheiros de 
software experientes com bons conhecimentos DVB.” Os 
leitores interessados numa posição com a AZBOX podem 
contactá-lo ou contactar directamente o Hugo.

Tem alguma dúvida sobre o 
software da AZBOX? O serviço de 
apoio ao cliente da AZBOX pode ser 
feito através do fórum www.azbox.
com/forum , onde são respondidas 
todas as questões ou problemas 
pelo Luis Filipe (na frente) e Francis 
Martin (fundo). Eles também procuram 
contribuições para a AZBOX através 
de outros fóruns na Internet e deste 
modo obter dicas valiosas sobre a 
melhoria do software.



■

■

76 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   12-01/2010   —   www.TELE-satellite.com

Silencio! Não perturbe: os 
desenvolvedores de software estão 
concentrados no seu trabalho de 
programação.

apenas ligeiramente para 1,2 milhões de 
euros. Mas em 2009 as vendas dispara-
ram para 8 milhões de euros resultantes 
da venda de cerca de 55.000 receptores. 
Hugo está ainda mais optimista para 
2010: “Esperamos que as vendas este-
jam entre os 12 a 15 milhões de euros, 
com a venda total de cerca de 100.000 
receptores.”

Estes números são bastante eleva-
dos, mas Hugo veio preparado com uma 
explicação simples: “Estamos a lidar com 
modelos de receptores HD que são natu-
ralmente mais caros do que os mode-
los SD.” O mais certo, a AZBOX apenas 
envia caixas em HD para a Europa. Será 
que é mesmo possível obter caixas SD 
do AZBOX? “Obviamente”, diz Hugo refe-
rindo-se ao escritório em Miami, Flo-
rida, “Abrimos neste local um escritório 

mos a trabalhar para melhorar o nosso 
sistema de programação AZBOX GoGo”, 
comenta Hugo sobre os seus planos para 
o futuro “, isto vai facilitar ainda mais a 
actualização da lista interna de canais.”

Outro destaque na caixa AZBOX é o 
DVB-S2 blind scan, embora Hugo admita 
que isto seria mais um método de força-
brutal do blind-scan. “ Um verdadeiro 
blind-scan para DVB-S2, provavelmente 
nunca existirá”, afirma Hugo, que tem 
falado com muitos fabricantes de sinto-
nizadores sobre este assunto, “o mer-
cado é muito pequeno.” Um receptor com 
blind-scan compatível não deve somente 
assegurar o Auto FEC e o Auto SR, mas 
também deve ser capaz de trabalhar com 
o sinal de Auto-Pilot e a Auto-modulação. 
Temos relativamente poucos DXers de 
satélite que andam por ai fora e por isso 
é demasiado caro o desenvolvimento de 
um sistema full blind scan. A TELE-saté-
lite tem planos para testar o novo recep-
tor AZBOX com IP-TV, menus e soft blind 
scan, tudo isto na próxima edição.

Á medida em que os técnicos estão 
constantemente a trabalhar para melho-
rar o software, a AZBOX está a expan-
dir para novos mercados. “Actualmente, 
estamos bem estabelecidos na Europa e 
na América”, explica Hugo, “mas neste 
momento pretendemos molhar os nossos 
pés no Médio Oriente e na África.” Um 
elemento importante para este esforço 
será a orientação para a completar os 
menus em árabe e deverá ficar conclu-
ído no momento em que esta edição da 
revista chegar às bancas. “Ficaremos 
satisfeitos quando algum distribuidor 
destas regiões entrar em contacto con-
nosco”, diz Hugo, “Neste momento esta-
mos a trabalhar em conjunto com 20 
distribuidores na Europa, 10 na América 
do Norte e outros 20 na América Central 
e do Sul”.

em 2008, com quatro funcionários que 
tratam das vendas na América do Norte, 
América Central e do Sul”. Hugo, gosta 
de visitar a América e viaja umas três 
a quatro vezes por ano, durante várias 
semanas para visitar os clientes, aponta 
que “ainda temos um mercado para 
receptores SD na América Latina.” Ele e 
o seu sócio José Luis, estão ruminando 
se desejam neste local continuar com o 
negócio como de costume ou se devem 
apenas concentrarem-se totalmente nos 
modelos HD. Esta é uma dessas decisões 
de negócio que não tem uma resposta 
fácil.

Como vai ser no futuro? Existem 
alguns planos para novos modelos de 
receptores? Hugo está bastante conven-
cido: “vem a caminho a Internet TV!” A 
equipa de desenvolvimento do software 
da AZBOX está extremamente focada 
em integrar a Web-TV nos receptores 
AZBOX. O cliente pode desfrutar de con-
teúdos que provêem de vários locais, 
porque estão disponíveis sintonizadores 
para DVB-C, DVB-T (incluindo a versão 
Americana ATSC), e obviamente o DVB-
S, assim como o DVB-S2. “Também esta-

Um olhar sobre o desenvolvimento 
do hardware.
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A AZBOX tem mais antenas de satélite do que o suficiente.
Hugo Condessa explica-nos para que local está apontado 
cada LNB. Ele aponta para o LNB que está virado para os 7° 
Este, ao lado temos os LNBs apontar para os 10° Este, 13° 
Este e 19.2° Este. Os pratos têm 1,8 metros de diâmetro. O 
mastro que carrega uma antena DVB-T no topo tem um prato 
de 90 centímetros apontar para os 30° Oeste, abaixo temos 
uma outra antena de 90 centímetros para os 9° Este e mais 
abaixo temos um prato com motor de 100 centímetros para 
testar USALS. À direita estão duas antenas de 1,8 metros para 
os 12.5° Oeste e os 15° Oeste, assim como os 7° Oeste e os 5° 
Oeste e ainda mais uma antena de 1,5 metros para 1° Oeste. 
A antena grande de 2,4 metros à esquerda está apontar para 
os 28.2° Este, 23.5° Este e os 26° Este. No armazém o Hugo 
mostra os suportes para mais dois pratos com 3 metros: “Um 
para a Ku-band e outro para C-band, ambos vão funcionar com 
motor.” Estes pratos ficaram instalados no local na altura em
que esta revista for publicada.
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Todos os LNBs são quatro LNBs ligados a 
cabos de alta qualidade para encaminhar os 
sinais de satélites para os distribuidores 

Multiswitch dentro do edifício. Cada estação de 
trabalho do técnico está alimentada com duas 
linhas, isto permite que cada antena de satélite 
seja acedida independentemente e a qualquer 
momento. Podemos ver aqui os empregados a 
marcar individualmente as linhas de cabo com 
um adesivo.

Hugo revela-nos um ponto muito crítico: 
“Desde que abrimos a nossa empresa, 
não perdemos um único distribuidor.” 
Esta frase é traduzida da seguinte forma: 
quando há problemas, eles são resolvidos 
e para que ambas as partes fiquem satis-
feitas. Isto não só é um bom, mas sim 
o melhor pré-requisito para uma verda-
deira cooperação a longo prazo!

O vigor que é apresentado por Hugo 
Condessa e o seu sócio José Luis Con-
desa e toda a equipa da AZBOX, revela 
a rapidez com que foi possível crescer 
em apenas alguns anos. Está garantida a 
continuação do crescimento na AZBOX!


