
 
 

 
 

 
 

 
Hughes implementa solução para despacho de ordens de 

serviço na Cemig Distribuição 

 

Projeto vencedor de licitação inova ao integrar aplicação do cliente com 

soluções personalizadas na tecnologia de comunicação bidirecional via satélite 

e celular 

 

São Paulo, maio de 2019 – A Hughes, líder mundial em telecomunicações via 

satélite, foi a empresa vencedora, mediante licitação pública, de projeto para 

implementar a solução de despacho de ordens de serviço para a Cemig 

Distribuição S.A. (Cemig D). O objetivo do projeto, que acaba de finalizar sua 

primeira fase, é garantir a disponibilidade de comunicação – com cobertura via 

satélite e celular – para viaturas, disponibilizando uma solução robusta e estável.  

 

O início do trabalho teve como foco principal garantir a eficiência operacional da 

Cemig, integrando seu sistema proprietário às soluções da Hughes, que foram 

totalmente personalizadas para o projeto e envolvem serviços on-site, suporte 

remoto, serviços de instalação, manutenção e de telecomunicações de dados 

em sistema híbrido (via satélite e celular). O resultado só foi possível pela 

dedicação da equipe da Hughes, Cemig D e parceiros dessas empresas na 

busca constante de melhorias para atender aos requerimentos do negócio da 

companhia energética, contribuindo para cumprimento dos indicadores da Aneel 

e conforme contrato de concessão. 

 

De acordo com Amos Maidantchik, diretor corporativo da Hughes, a missão 

desse projeto é modernizar o despacho de ordens de serviço da Cemig e, 

consequentemente, aumentar a disponibilidade de comunicação, com reflexo 

positivo para a população mineira. “É com grande satisfação que estamos 

trabalhando em um projeto tão inovador. Nesta primeira fase, desenvolvemos 

soluções específicas e criamos sistemas exclusivos, voltados para as 



 
 

 
 

 

necessidades da Cemig, sempre tendo em mente a melhoria de sua eficiência 

operacional”, ressalta Maidantchik.  

 

A segunda fase consiste em adaptar as aplicações da Hughes e da Cemig para 

que elas rodem no sistema operacional Android. Nessa fase, a Hughes também 

disponibilizará até 1.600 tablets para a Cemig. 

 

Implementação  

 

“A dedicação e o esforço da Cemig D, da Hughes e dos demais parceiros foi 

fundamental para implementação dessa solução. O despacho de serviços 

técnicos e comerciais para as equipes de campo e o bom funcionamento da 

solução são imprescindíveis para a operação da companhia energética na 

prestação de serviços de qualidade à população de Minas Gerais”, afirma João 

Luiz Silva Barbosa, superintendente de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações. 

 

Atualmente a Hughes tem o sistema estabilizado e rodando em toda a frota da 

Cemig. A segunda fase contempla aplicar versão de software que possibilite à 

solução funcionar no sistema operacional Android, representando atualização 

tecnológica e obtenção dos benefícios de uma plataforma mais moderna e de 

melhor usabilidade para equipes de campo.  

 

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 1,3 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 de todos os tipos para consumidores em mais de cem países, 
representando cerca de 50% do market share, e sua tecnologia está possibilitado 
o uso serviços de banda larga para aeronaves em todo o 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. 

Sobre a Echostar 

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

 
Sobre a CEMIG 
 
A Cemig é um dos mais sólidos e importantes grupos do segmento de energia 

elétrica do Brasil, participando em mais de 175 empresas, além de consórcios e 

fundos de participação. Companhia de capital aberto controlada pelo Governo 

do Estado de Minas Gerais, possui 127 mil acionistas em 44 países. Suas ações 

são negociadas nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madri. 

Hoje a Empresa é uma referência na economia global, reconhecida por sua 

atuação sustentável. Há 19 anos consecutivos, faz parte do Dow Jones 

Sustainability World Index (DJSI World). O Grupo Cemig é reconhecido também 

pela sua dimensão e competência técnica, sendo considerado a maior empresa 

integrada do setor de energia elétrica do Brasil. Em Minas Gerais, responde por 

96% da área de concessão, com 12 milhões de consumidores, em 805 

municípios. É, ainda, a maior fornecedora de energia para clientes livres do País, 

com 25% do mercado, e um dos maiores grupos geradores, responsável pela 

operação de 120 usinas (sendo, 86 hidrelétricas, 01 termoelétrica, 01 fotovoltáica 

e 32 eólicas), com capacidade instalada de 8.5 Gigawatts. A atuação da Cemig 

estende-se a 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Tornou-se 

controladora da Light, ampliando participação na distribuidora que atende o Rio 

http://www.hughes.com.br/
http://www.echostar.com/


 
 

 
 

 

de Janeiro e outras cidades fluminenses. Também possui participação em uma 

empresa transmissora de energia elétrica  (Taesa), investimentos no segmento 

de gás natural (Gasmig), energias renováveis (Renova) e eficiência energética 

(Efficientia). 


