
  

Hughes contrata novo diretor financeiro para operação no 
Brasil 

Luiz Alexandre de Medeiros Araújo chega à companhia para liderar os projetos da 
área de finanças  

São Paulo, agosto de 2018 – A Hughes, líder mundial em telecomunicações 

via satélite, anuncia Luiz Alexandre de Medeiros Araújo, que conta com mais 

de 20 anos de experiência de mercado, como head da Diretoria Financeira da 

companhia no Brasil.  

Formado em contabilidade pela Universidade Federal Fluminense, com MBA 

em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral & Insead e mestrado 

concluído também na Dom Cabral em administração de empresas, o executivo 

será responsável por ações estratégicas na Hughes, além de contribuir para a 

geração de negócios no País.  

“Para mim é um grande desafio, e espero poder atender às expectativas e 

contribuir com minha larga experiência para a geração de negócios no Brasil. É 

uma grande satisfação fazer parte de uma empresa que completa 50 anos de 

presença no país com grande investimento e perspectiva de futuro”, afirma 

Araújo.  

Luiz Alexandre foi responsável por projetos-chave no Brasil e na América 

Latina durante sua trajetória profissional e liderou ações estratégicas para as 

áreas de Vendas, Marketing e Supply Chain de grandes empresas como: 

Xerox, Motorola e Diebold. 

Sobre a Hughes 

A Hughes Network Systems, LLC (Hughes) é líder mundial no fornecimento de 
banda larga via satélite e oferece tecnologias inovadoras de rede, serviços 
gerenciados e soluções empresariais e governamentais no mundo todo. A 



Hughes já entregou mais de 4,8 milhões de sistemas para clientes, em mais de 
cem países. O número representa cerca de 50% do mercado. Com sede em  

Germantown, Maryland (EUA), a Hughes tem escritórios de vendas e suporte 
em todo o mundo e é uma subsidiária integral da EchoStar Corporation 
(Nasdaq: SATS). No Brasil, a empresa está presente desde 1968 e opera com 
serviços de telecomunicações via satélite desde 2003. A Hughes oferece 
soluções para diversas empresas, como operadoras, agronegócio, educação, 
governo, indústria e varejo. São 30 bases técnicas no País e um Centro de 
Operações de Rede em Barueri, SP. Para mais informações, acesse 
www.hughes.com.br.  
  
Sobre a EchoStar 
  
A EchoStar Corporation (Nasdaq: SATS) é uma provedora global de operações 
de satélite, soluções de TV digital e transmissão de conteúdo. Com sede em 
Englewood, Colorado (EUA), e com negócios em todo o mundo, a EchoStar é 
pioneira em tecnologias seguras de comunicação, por meio de suas unidades 
de negócios EchoStar, EchoStar Technologies Corporation e Hughes Network 
Systems. Para mais informações, acesse www.echostar.com. Siga @EchoStar 
no Twitter. 
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