
HUGHES abre primeira loja própria no País para venda 
de HughesNet 

  
Localizada em Bauru, interior de São Paulo, loja permitirá que consumidor 
adquira o serviço de banda larga via satélite da empresa presencialmente 

  
São Paulo, 23 janeiro de 2017 – A HUGHES, líder de telecomunicações via 
satélite, inaugura nesta quinta-feira (26) no País, a primeira loja própria e 
exclusiva para a venda da HughesNet, banda larga via satélite da companhia. 
Localizado em Bauru, interior de São Paulo, o ponto comercial permite que o 
consumidor deguste o serviço, tire eventuais dúvidas e faça a adesão da 
HughesNet. 

Lançada em julho no Brasil, a solução oferece conexão de alta qualidade em 
locais que não possuam acesso à internet ou que tenham conexão de 
qualidade inferior à disponível na HughesNet. “Estamos muito felizes com a 
inauguração da primeira loja e acreditamos que será um importante canal de 
vendas, especialmente em regiões que não contam com acesso à internet, 
para efetuar a compra pelo site, ou até mesmo onde a comunicação telefônica 
seja escassa, para compra por telefone”, comenta Alceu Passos, diretor de 
vendas e marketing da HUGHES no Brasil. “Começamos por Bauru, mas em 
breve expandiremos para outras cidades, pois nosso objetivo é estar cada vez 
mais próximos de nossos clientes”, completa. 

Nos Estados Unidos, a HughesNet ocupa o primeiro lugar no ranking dos 
principais provedores de internet, por cumprir a performance divulgada aos 
consumidores, segundo o relatório anual Measuring Broadband America 2016, 
da Federal Communications Commission (FCC). 

A tecnologia utiliza franquia de dados, que varia de acordo com o plano 
contratado. Os planos da HughesNet variam entre 10 Mega e 20 Mega de 
velocidade, no plano residencial (a partir de R$ 249,90 mensais), e de 15 Mega 
a 25 Mega de velocidade, no plano empresarial (a partir de R$ 459,90 
mensais). 

Durante a inauguração, os presentes poderão conhecer de perto a HughesNet  
e adquirir o serviço, além de desfrutar de um coquetel no local. 

Serviço 

Abertura da loja HughesNet em Bauru 
Data: 26/01/2017 
Local: Loja HughesNet 
Endereço: Rua Araújo Leite, 20/30, Centro, Bauru – São Paulo, SP 
Horário: 19h 
Entrada: gratuita, com coquetel no local. 

https://www.fcc.gov/reports-research/reports/measuring-broadband-america/measuring-fixed-broadband-report-2016


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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