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História de Sucesso

Fundada em 2013, na Ucrânia, a Frendt é o principal 
revendedor da divisão de Agricultura da Hexagon. A 
empresa comercializa e distribui produtos da solução de 
Automação de Máquinas para todo o país. Atualmente 
com 2 escritórios e 35 colaboradores, se destacada como 
fornecedora de produtos de qualidade, bom atendimento  
ao consumidor e técnicos altamente capacitados.  

A Frendt é especializada em sistemas de agricultura de 
precisão e há mais de 5 anos tem sido um dos maiores 
agentes da inovação neste segmento na Ucrânia. Atua 
em fazendas de todos os tamanhos 3000 contratos 
ativos, alcançando uma grande parte do mercado 
ucraniano. 

O objetivo da Frendt é instalar, personalizar e ensinar as 
fazendas a usar equipamentos que economizem recursos     
e facilitem o trabalho.

Frendt: Um parceiro Hexagon que está construindo 
a mudança inteligente

https://hexagon.com/


Hexagon

A divisão de Agricultura da Hexagon possui 
parceiros em mais de 35 países, além da Ucrânia, 
está presente também na África do Sul, Austrália 
e Indonésia, através de revendas e distribuidores. 
Atualmente com dois escritórios e fábrica no Brasil, 
e um em Madrid, Espanha. 

Os produtos da Hexagon para agricultura de 
precisão possibilitam o monitoramento e a 
gestão das operações e também da automação 
de tratores, máquinas e implementos. Atuam 
em diferentes etapas do processo agrícola, que 
vão desde o tratamento do solo, plantio, tratos 
culturais até a colheita e transporte da matéria 
prima, garantindo a realização das atividades em 
campo com eficiência e qualidade. 

A Hexagon prepara a equipe técnica para seus 
distribuidores e revendas para que eles possam 
prestar um excelente serviço de instalação 
e suporte para todos os clientes. Além dos 
equipamentos de hardware possuírem diversas 
certificações de qualidade e garantia de fábrica. 



Os sistemas da Hexagon são 
equipamentos de alta qualidade, 
confiável, com muita tecnologia 
e inovação. A produção é 
realizada de acordo com os 
requisitos e padrões dos países 
comercializados, incluindo 
controle de qualidade e testes 
para detecção de defeitos.”

Vitaliy Shuberanskiy 
Fundador e CEO, Frendt.

Uma parceria de Sucesso

A parceria com a Hexagon começou dois anos após o 
início das suas atividades, com o pedido dos primeiros 
HxGN AgrOn Guia Virtual, integrado ao display Ti5 
Atualmente é o distribuidor oficial da Hexagon na Ucrânia, 
comercializando e instalando soluções de Automação de 
Máquinas, além de antenas como a RTK.  

A Frendt destaca que a qualidade dos produtos e 
o serviço de atendimento técnico, são os grandes 
diferenciais em ter a Hexagon como parceira. A divisão 
de Agricultura possui programas de capacitação técnica 
continua de seus parceiros, além de centros de pós-
vendas consolidados, para garantir que todo o suporte ao 
cliente final seja o mesmo em qualquer lugar no mundo.

Além disso, a Frendt reconhece o comprometimento 
da Hexagon com inovação, no desenvolvendo soluções 
digitais revolucionárias e criando sinergias entre as 
suas divisões, em nas áreas de geoposicionamento, 
mapeamento, automação, eletrônica embarcada, 
inteligência artificial e integração de sistemas.

No futuro, o distribuidor espera que o crescimento das 
vendas com Hexagon no mercado ucraniano alcance a 
maioria dos consumidores, que a satisfação dos clientes 
seja reconhecida através dos equipamentos de alta 
qualidade e que os utilizem por grandes períodos. No 
entanto, este não é o único objeto da Frendt, que planeja 
realizar treinamentos periódicos com os trabalhadores 
rurais. Espera um resultado final qualitativo do seu 
trabalho destinado a gerar  valor aos seus clientes.

Atualmente, a Frendt oferece produtos que monitoram e 
controlam as operações no campo, com receptores GPS, 
antenas e mapas para uma agricultura de precisão de alta 
qualidade. A empresa oferece aos clientes não apenas 
um dispositivo, mas um sistema que possibilita uma visão 
completa de toda a cadeia de valor agrícola. 

Mesmo com a distância física Hexagon e Frendt atuam 
muito próximas, pois entendem o quanto fabricante e 
revenda devem andar sempre lado a lado, para crescer e 
alcançarem bons resultados.
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A Hexagon é líder global em sensores, software e 
soluções autônomas. Trabalhamos com dados para 
aumentar a eficiência, a produtividade e a qualidade 
em aplicações na indústria, manufatura, infraestrutura, 
segurança e mobilidade. Nossas tecnologias estão 
construindo ecossistemas urbanos e de produção para 
se tornarem cada vez mais conectados e autônomos - 
garantindo um futuro escalável e sustentável.

A divisão de Agricultura da Hexagon desenvolve e fornece 
soluções de tecnologia da informação que desencadeiam 
todo o potencial da produção agrícola, gerando grandes 
ganhos de eficiência, produtividade e sustentabilidade. 
Nossas soluções convertem dados em informações 
inteligentes e acionáveis que permitem planejamento 
inteligente, execução eficiente no campo, controle 
preciso de máquinas e fluxos de trabalho automatizados 
para otimizar as operações.

Nosso objetivo é acelerar a inovação no setor agrícola 
com soluções que desafiam o status quo - o que é - e 
direcionar nossos clientes para o que deveria ser, a 
transformação digital da agricultura.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) possui 
aproximadamente 20.000 colaboradores em 50 países    
e vendas líquidas em aproximadamente 3,9 bi EUR.

agriculture@hexagon.com | +55 48 4009 2704

https://hexagon.com/

