
HUGHES e Farmácias Pague Menos comemoram a 
marca de mil lojas no Brasil 

  
Rede de farmácias utiliza solução de satélite da empresa para conectar 

unidades entre si, além de otimizar fluxo de informações 
  

São Paulo, julho de 2017 – A HUGHES, líder mundial em telecomunicações 
via satélite, comemora com as Farmácias Pague Menos a marca de mil lojas 
da rede. A grande maioria das lojas já é conectada entre si por meio do sistema 
via satélite da empresa, como link principal ou link backup. 

Para oferecer a conexão rápida de cada nova loja à matriz, a HUGHES 
implementou uma solução de comunicação via satélite em protocolo IP, que 
tornou o processo de integração das novas lojas mais rápido e ofereceu 
suporte total ao tráfego das transações eletrônicas de fundos (cartões de 
crédito e débito) e das informações corporativas. Além disso, o sistema 
garantiu o aumento da disponibilidade da Rede de Telecomunicações, evitando 
assim a perda de vendas nas lojas por falta de conectividade. 

De janeiro a julho, 71 novas lojas da rede foram inauguradas, com destaque 
para a 998ª loja, em Tabatinga, no Amazonas. Trata-se da primeira varejista do 
setor farmacêutico a se instalar na fronteira brasileira com Peru e Colômbia. A 
rede atingiu a marca de mil lojas no último dia 18, na cidade de Paulo Afonso, 
na Bahia. As Farmácias Pague Menos projetam encerrar o ano com mais de 
1.100 unidades em território brasileiro. 

“Estamos muito felizes com a parceria com a Rede Pague Menos. Nossa 
solução possibilita que as unidades em cidades mais distantes dos grandes 
centros operem de forma integrada em tempo real, além de melhorar a rotina 
administrativa e financeira da empresa. Levando em conta o ritmo acelerado de 
expansão da Rede, nossa tecnologia tem se mostrado útil e eficiente para 
garantir que as inaugurações das novas lojas ocorram no prazo correto”, 
comenta Amos Maidantchik, diretor de Diretor de Vendas e Marketing 
Corporativo da HUGHES no Brasil. 

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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Sobre as Farmácias Pague Menos 
  
As Farmácias Pague Menos são a primeira rede varejista presente nos 26 
estados da Federação e no Distrito Federal. Mantêm um crescimento médio 
anual (CAGR) de 20% nos últimos dez anos, um dos maiores índices de 
crescimento contínuos do Brasil. Contam hoje com 1.000 lojas, cerca de 570 
unidades do Clinic Farma e mais de 22 mil colaboradores que atuam em 345 
municípios. 
  

Acesse www.paguemenos.com.br 
 #paguemenos          #saude           #semprebem 

Siga no Facebook (@farmaciaspaguemenos), no Twitter (@PagueMenosbr) e no 
Linkedin (Empreendimentos Pague Menos SA) 

  
S c r i t t a  
Contato: Paulo Piratininga / Aline Zuliani 
Tel.: 11/5561-6650  
E-mail: piratininga@scritta.com.br / aline@scritta.com.br 
Facebook, LinkedIn e Twitter 
www.scritta.com.br 

http://www.hughes.com.br/
http://www.echostar.com
http://hughes.com.br/owa/redir.aspx?SURL=Y8nZjOoLe4MWMlZd1l7JvZi_MLMYxR9UG2CpXkJvVbZRszTsAVbSCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB0AHcAaQB0AHQAZQByAC4AYwBvAG0ALwBlAGMAaABvAHMAdABhAHIA&URL=https%253a%252f%252ftwitter.com%252fechostar
mailto:stephaniehering@rp1.com.br
mailto:gabriellabrito@rp1.com.br
mailto:jessicablumer@rp1.com.br
mailto:soraiaascari@rp1.com.br
http://www.rp1.com.br
http://portal.paguemenos.com.br/portal/
http://www.paguemenos.com.br
mailto:piratininga@scritta.com.br
mailto:aline@scritta.com.br
https://pt-br.facebook.com/Scritta.Assessoria/
https://www.linkedin.com/company/scritta-servi%25C3%25A7o-de-noticia
http://www.twitter.com/scrittainforma
http://www.scritta.com.br

