
Hughes investe em desenvolvimento profissional  

Multinacional do setor de telecomunicações subsidia cursos de idiomas, 
especializações e programa de intercâmbio para incentivar capacitação de seus 

colaboradores  

São Paulo, setembro de 2018 – A Hughes, líder mundial em 

telecomunicações via satélite, investe em desenvolvimento profissional por 

meio de incentivo à educação com aporte financeiro em cursos de 

especialização, língua estrangeira (inglês e espanhol), MBAs, mestrados e até 

mesmo cursos de graduação. Essa iniciativa faz parte do compromisso da 

empresa de manter seu time em constante atualização profissional, capacitado 

e preparado para os desafios e o futuro, e, acima de tudo, engajado e motivado 

nos projetos pessoais e profissionais na Hughes.   

“Mesmo em um momento de instabilidade econômica, a Hughes aumentou em 

80% seu quadro de funcionários, desde o lançamento da unidade de negócios 

residenciais em 2016. Isso mostra o quanto estamos apostando em capital 

humano como força motriz da companhia”, afirma Rafael Guimarães, 

presidente da Hughes no Brasil.    

Nos escritórios da empresa há aulas de inglês com professores contratados 

pela área de Recursos Humanos para todos os colaboradores que têm 

interesse em aperfeiçoar o idioma. Essa é uma forma de apoiar aqueles que 

querem iniciar o estudo da língua ou para quem deseja se manter atualizado e 

preparado para posições nas quais o idioma é necessário. Para quem prefere 

estudar em escolas, fora do escritório, a Hughes também subsidia parte dos 

custos. 

Para se candidatar a algum curso externo, o funcionário precisa contar com 

pelo menos um ano de atuação na Hughes e apresentar desempenho elevado. 

“Oferecemos subsídios financeiros para que o funcionário possa se 

desenvolver dentro da companhia, por meio de cursos de médio e longo prazo, 



de acordo com as competências requeridas pela empresa e o plano de 

desenvolvimento acordado”, comenta Valeria Motta, diretora de RH da Hughes.  

Alessandro Silva, gerente de serviços de campo para o negócio de banda larga 

residencial, foi contemplado com esse subsídio para a realização do mestrado 

profissional em gestão para a competitividade, na FGV. No decorrer do 

mestrado, Alessandro realizou intercâmbio na Egade Business School, no 

Tecnológico de Monterrey, na cidade do México, e na Pontifícia Universidade 

Católica do Chile, em Santiago. Posteriormente, também foi selecionado para 

realizar um curso de pós-graduação no MIT, impulsionando ainda mais seu 

conhecimento e experiência.  

“Graças à oportunidade de cursar o mestrado na FGV é que tive acesso a 

essas universidades internacionais. O apoio da empresa foi fundamental em 

todo o processo, não apenas com o subsídio do mestrado, mas também com a 

carta de recomendação para que eu fosse aceito no MIT. Tenho procurado 

aplicar o conhecimento adquirido aqui na empresa, além de compartilhar a 

experiência vivida com meus colegas de trabalho. A Hughes é uma empresa 

que tem visão de longo prazo e por isso investe em seus funcionários”, ressalta 

Silva. 

Sidnei Pereira, que hoje ocupa o cargo de gerente de pré-vendas da Hughes 

no Brasil, começou na empresa em 2008, como estagiário da área de produtos. 

A partir de então galgou posições estratégicas na companhia, desenvolveu-se 

profissionalmente e recebeu apoio financeiro para realizar um MBA voltado a 

administração de empresas na FGV.  

“Realmente a empresa se preocupa com a qualificação e o desenvolvimento de 

seu quadro de colaboradores e sempre está investindo para que sejamos cada 

vez mais qualificados. Fiz cursos de redes IP, de rede satélite, de plataforma de 

satélite nos EUA, de inglês e espanhol, tudo porque a Hughes acreditou em 



mim como profissional e me ofereceu a oportunidade de crescer e fazer parte 

de uma gigante de telecomunicações”, afirma Pereira.  

A Hughes é a única prestadora de serviços gerenciados via satélite que utiliza 

tecnologia própria em suas operações e também o principal fornecedor mundial 

de serviços de satélites de banda larga, produtos e soluções de redes 

gerenciadas. Com 50 anos de atuação no Brasil, a companhia americana 

chegou ao País em 1968 e foi a responsável pela venda dos primeiros satélites 

de telecomunicações brasileiros. 

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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