
Hughes finaliza implementação do e-Social   

Sistema possibilita controle e agilidade na fiscalização das informações contábeis e 
fiscais das empresas por meio de compartilhamento de arquivos eletrônicos 

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

telecomunicações via satélite, finaliza com êxito a implementação do e-Social 

que terá impacto direto na vida dos funcionários, já que por meio desse 

sistema as empresas são obrigadas a transmitir informações sobre toda a vida 

laboral deles, e esses dados serão integrados a outros prestadores de serviço 

por meio da unificação de informações o Reinf. 

Por meio do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), que unifica as 

atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e 

documentos, além de promover o compartilhamento de arquivos eletrônicos, é 

possível o controle e agilidade na fiscalização das informações contábeis e 

fiscais das empresas.  

“Para o governo federal, o benefício maior é a agilidade e facilidade na 

fiscalização das informações. Isso dificulta a vida de empresas que sonegam 

impostos ou não agem em conformidade com o que a legislação prevê. Com o 

aumento da eficiência da fiscalização, aumentam também as receitas do 

governo com a arrecadação de tributos”, reforça Valéria Motta, diretora de RH 

da Hughes no Brasil.  

De acordo com Gisele Takuma, coordenadora de RH da Hughes, entre as 

ações realizadas pelo departamento, destaca-se o engajamento de toda a 

equipe envolvendo os funcionários no fornecimento dos dados cadastrais e 

entendimentos desde novo processo durante todo o seu vínculo empregatício 

até a aposentadoria. 



“É fundamental que os funcionários mantenham seus dados pessoais 

atualizados no departamento de RH do seu empregador, a fim de evitar futuros 

problemas e atrasos no saque da multa do FGTS ou recebimento do seguro-

desemprego, abono salarial e benefícios previdenciários. Com todas as 

informações alinhadas, haverá maior agilidade na concessão de benefícios e 

redução no número de fraudes, que prejudicam os contribuintes em geral”, diz 

Gisele.  

A Hughes participou de rodadas de aprimoramento técnico em conceituadas 

instituições ao longo do ano de 2017, como eSocial Master Class e o eSocial 

360º, o qual contou com a participação de 40 empresas. Patrocinado pela 

Blueprintt, nesse evento houve um painel de perguntas e respostas sobre o 

quanto sua empresa estava preparada para a entrada do e-Social, e a Hughes 

ficou em uma das três primeiras colocadas.  

Sobre a Hughes Network Systems 
Hughes Network Systems, LLC (HUGHES) é a líder global em tecnologia de 
banda larga via satélite e soluções residenciais e corporativas. Seu serviço de 
internet de alta velocidade via satélite é a HughesNet®, a maior rede satelital 
do mundo, com mais de 1,2 milhão de clientes residenciais e corporativos nas 
Américas do Norte e do Sul. Para grandes empresas e governos, a empresa 
oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes HughesON®, que 
proveem soluções de conectividade completas com um mix optimizado de 
tecnologias terrestres e satelitais. O sistema Jupiter™ é a plataforma HTS mais 
utilizada do mundo, operando com mais de 20 satélites por provedores, 
entregando um vasto serviço de banda larga, mobilidade e aplicações de 
backhaul para celulares. Até o momento, a Hughes entregou mais de 7 milhões 
de terminais para todos os tipos de consumidores em mais de cem países, 
representando cerca de 50% do market share, e a tecnologia está permitindo 
que serviços de banda larga cheguem a todos os lugares do mundo. 
Localizada perto da cidade de Washington, D.C., em Germantown, Maryland, 
EUA, a Hughes opera escritórios de venda e suporte no mundo todo e é uma 
companhia subsidiária da EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS), provedora 
premium global de operações de satélite. Para mais informações sobre a 
Hughes, visite a página http://www.hughes.com.br e siga a @HughesConnects 
no Twitter. 

Sobre a EchoStar 

A EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) é um provedor global premium de 
soluções de comunicação via satélite. Localizada em Englewood, no Colorado, 

http://www.hughes.com.br
https://twitter.com/search?q=%2540hughesconnects&src=typd


e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em tecnologias de 
comunicação seguras por meio dos segmentos de negócio Hughes Network 
Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite 
www.echostar.com. Siga a @EchoStar no Twitter. 
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