
 

 

 

 

Posso Assistir Ponto IPTV no Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIM! É completamente possível acessar qualquer item da lista IPTV da nossa empresa 

em qualquer lugar do mundo. Bastando apenas ter disponível um aparelho conectado 

a internet Banda Larga 

 

O único requisito é que você tenha uma conexão com a internet, a qual 

recomendamos que seja cabeada ou Wi-Fi. De que seu aparelho esteja 

 

Entretanto, se você se deparar com algum 

problema ao tentar assistir IPTV em outro país, 

por favor, reporte à nossa equipe de suporte 

ou abra um ticket online. Teremos o prazer de 

resolver esse problema imediatamente assim 

que tomarmos conhecimento do mesmo. 

 

Como Assistir IPTV Brasileira no Exterior? 

Quando se desloca em viagem, ou vai viver 

para o estrangeiro, é natural sentir falta das 

pequenas coisas que faziam seu dia-a-dia no 

Brasil. Isso incluí naturalmente os seus programas e séries de TV favoritas. No 

entanto, rapidamente descobre que não o pode fazer, por estar fora de território 

brasileiro. Mas, não desespere, este tutorial vai lhe dizer Como Assistir TV Brasileira no 

Exterior 
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Website: www.painelplus.me - Email: sacpontoplayme@gmail.com  

 

O problema é que muitas vezes o conteúdo daquele canal de TV que você assistia em 

seu país simplesmente não está disponível de qualquer outra forma em outros países. 

Além de estar longe do seu lar, acaba ficando longe também de seus programas 

favoritos. Mas não se preocupe: existe uma forma de assistir TV Brasileira no Exterior, 

em qualquer lugar do mundo. 

 

O QUE É O GEO-BLOQUEIO E PORQUE EXISTE? 

O licenciamento de mídia pode ser um assunto muito complicado, principalmente no 

Brasil. Em alguns casos, emissoras de TV controlam a forma como suas produções 

serão distribuídas, sejam elas novelas, filmes, séries e outros programas de TV, como 

é o caso da. Ou seja, uma emissora menor precisa de um contrato com a emissora 

principal para distribuir este conteúdo naquela área. Em outros casos, os próprios 

canais estão sob licenciamento para determinadas áreas, é o caso dos canais 

exclusivos da NET ou Sky. O bloqueio geográfico é o meio que essas emissoras têm de 

controlar como seu produto é distribuído, dessa forma impedem você de assistir TV 

Brasileira no Exterior nomeadamente. 

 

Mas como eles sabem? 

A forma mais comum de saber de onde uma pessoa está acessando a Internet é pelo 

endereço de IP. Um endereço de IP é um número atribuído a um dispositivo (seja ele 

um computador, smartphone, etc) quando este acessa uma rede. Um endereço de IP 

pode ser estático (fixo), ou dinâmico (atribuído pela rede, e que muda com 
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determinada frequência). Mas IPs sempre são separados por “faixas”, e estas faixas 

são atribuídas a áreas geográficas. Portanto, quando você se conecta à rede, é te dado 

um endereço de IP. E pela faixa deste IP é possível ter uma ideia de onde você está 

conectando. O IP é a forma mais fácil de fazer um bloqueio geográfico. Mas existem 

formas de furar este bloqueio. 

 

Em qualquer dos casos, no exterior, tem de usar uma VPN, para contornar os 

bloqueios geográficos. 

 

O Que é uma VPN? 

VPN, simplificando, significa Rede Privada Virtual. Uma VPN é um serviço que, entre 

outros usos, pode fazer com que websites e aplicativos te “ENXERGUEM” como se 

você estivesse em outro local. 

 

Quando você utiliza uma VPN, você em primeiro lugar se conecta à ela, então ela te 

conecta ao website ou aplicativo que você deseja acessar. Quando estes websites 

verificam a identidade de quem está se conectando, enxergam a identidade da VPN, 

não a sua. Isto é conhecido como túnel é como se a VPN construísse um caminho 

entre você e o conteúdo que você deseja acessar, ignorando obstáculos desagradáveis. 

 

Por isso, com uma Boa VPN, além de ser possível assistir TV Brasileira no Exterior 

como também é possível baixar aplicativos restritos a determinados países e também 

ver o conteúdo de outros canais e serviços que podem ser limitados geograficamente. 
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