Hughes cria biblioteca colaborativa para incentivar a leitura
Empresa, que está há mais de 50 anos no Brasil, aposta em ações de
engajamento entre seus colaboradores
São Paulo, dezembro de 2019 – A Hughes do Brasil, uma subsidiária da
Hughes Network Systems LCC (HUGHES), líder mundial em redes e serviços de
internet de banda larga via satélite, criou uma biblioteca colaborativa para
incentivar o hábito da leitura entre seus colaboradores, além de propiciar o
engajamento entre eles.

De acordo com a última edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil,
publicada em 2016 e realizada pelo Instituto Pró Livro a cada quatro anos, no
período de 2011 e 2015, a estimativa de brasileiros que consomem livros passou
de 50% para 56%, totalizando 104,7 milhões de pessoas. A quantidade anual
média de livros lidos por habitante passou de 4 para 4,96.

“Ainda que a pesquisa aponte um aumento no crescimento de leitores no Brasil,
consideramos de suma importância incentivar e estimular os colaboradores a
adquirir o hábito da leitura. Por isso, criamos a biblioteca colaborativa, onde eles
podem pegar emprestado e até mesmo doar obras”, diz Rafael Guimarães,
presidente da Hughes.

Mayara Moura, analista de Planejamento Comercial na Hughes, está empolgada
com a iniciativa da empresa. “Ter uma biblioteca tão perto da gente, dentro do
escritório, me incentivou a ler ainda mais. É muito legal doar livros e indicar para
os colegas de trabalho títulos que li e me transformaram de alguma maneira”.

Para doar um livro, basta o colaborador se identificar com seu nome e área. Para
pegar emprestado, é preciso registrar o empréstimo, e o leitor poderá ficar com

o livro por até quatro meses, com possível renovação desse prazo. A biblioteca
colaborativa está disponível para todos os colaboradores da companhia.
Sobre a Hughes Network Systems
A 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 1,4 milhão de clientes residenciais e corporativos na
América do Norte e América do Sul. Para grandes empresas e governos, a
empresa oferece a solução de serviços de gerenciamento de redes
HughesON™, que provê soluções de conectividade completas com um mix
otimizado de tecnologias terrestres e satelitais. O sistema JUPITER™ é a
plataforma HTS mais utilizada do mundo, operando com mais de 40 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
possibilita o uso serviços de banda larga para aeronaves em todo o mundo.
Localizada próximo 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, Colorado,
EUA, e fazendo negócios em todo o mundo, a EchoStar é pioneira em
tecnologias de comunicação segura por meio de suas subsidiárias Hughes
Network Systems e EchoStar Satellite Services. Para mais informações, visite
http://www.echostar.com.

