Hughes realiza eventos virtuais com colaboradores para
manter engajamento e proximidade com a empresa
Modelo de comunicação a distância tem se tornado rotina positiva entre
equipes e liderança em tempos de quarentena
São Paulo, junho de 2020 – 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, aposta em encontros virtuais dos colaboradores com
o presidente da companhia, Rafael Guimarães, para gerar engajamento.

A iniciativa é especialmente importante neste momento, em que o Brasil enfrenta
a pandemia provocada pela covid-19, e os colaboradores estão trabalhando em
casa por período indeterminado.

Os encontros com toda a empresa eram realizados de forma presencial
trimestralmente, mas desde o mês de março, quando foi estabelecido o regime
de home office, o bate-papo com a liderança da companhia tem ocorrido com
mais frequência, cerca de uma vez ao mês, mas de forma virtual.

Rafael Guimarães, presidente da Hughes no Brasil, afirma que a iniciativa, além
de manter a rotina da empresa, é importante também para a união de equipe e
proximidade com os colaboradores da companhia. “Esses encontros trazem os
principais resultados da empresa, as novidades de nosso mercado e negócio, e
tem como uma das principais mensagens tranquilizar o colaborador em relação
ao momento atual.”

A participação dos colaboradores acontece através do envio de perguntas,
comentários ou sugestões anteriormente ao evento, que são respondidos
durante o encontro virtual pelo presidente.

“Recebemos diversos comentários positivos em relação aos encontros, em que
os colaboradores se mostram motivados, engajados e satisfeitos com a
proximidade que a empresa tem mantido com eles. Isso reforça o sentimento de
pertencer em nossos colaboradores, além de fazê-los se sentirem motivados,
tranquilos e próximos da empresa. Esta é uma medida simples que as empresas
podem adotar durante a quarentena, mas que faz muita diferença para os
colaboradores.”, acrescenta Guimarães.

Outras áreas da Hughes do Brasil também estão realizando ações de
engajamento com suas equipes em eventos virtuais, trazendo novidades e
reforçando a proximidade entre os colaboradores.

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 1,5 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.

