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Porque escolher a Hexagon como o seu  
parceiro Google?
Com mais de 1 bilhão de usuários ativos, o Google Maps 
é a plataforma de mapas mais popular do mundo. Mas, 
ele é muito mais do que um aplicativo para smartphone. 
Ele é um poderoso conjunto de APIs, o qual você pode 
usufruir para embutir mapas e recursos baseados em lo-
calização em seus sites e aplicativos para beneficiar os 

seus clientes, visitantes on-line, funcionários e até mes-
mo a comunidade.

Uma parceria com a Hexagon pode ajudar você a trans-
formar os produtos Google Maps e Google Cloud em mais 
sucesso para os seus negócios.



Sobre a Hexagon 
A Hexagon é líder em sensores, software e soluções autônomas. Nós estamos empregando dados para aumentar a eficiência, a produtividade e a qualidade em 
aplicações industriais, de manufatura, infraestrutura, segurança e mobilidade. 

Nossas tecnologias estão criando ecossistemas urbanos e de produção para se tornarem cada vez mais conectados e autônomos — garantindo um futuro 
escalável e sustentável. 

A divisão geoespacial da Hexagon cria soluções que entregam uma realidade inteligente 5D, fornecendo percepções sobre o que foi, o que é, o que poderia ser, o 
que deveria ser e, por último, o que será.

A Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) possui aproximadamente 21.000 funcionários em 50 países e receita líquida de aproximadamente 4,4 bilhões de 
dólares. Saiba mais em hexagon.com.br e siga-nos em @HexagonBrasil.
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Experiência

Como um parceiro Premiere para as plataformas Google 
Maps e Google Cloud, a Hexagon trabalha com mais de 
300 clientes ativos de Google Maps nos setores de vare-
jo, e-commerce, imobiliário, economia compartilhada e 
tecnologias emergentes, transporte e gestão de frotas, e 
governo. Nós também fomos premiados com o selo de es-
pecialistas em serviços baseados em localização e reco-
nhecidos pelo Google diversas vezes como Parceiro do Ano. 
 
 
 
 
 

Nossa especialidade

A Hexagon possui engenheiros comprometidos e certifi-
cados pelo Google para ajudar você a configurar e otimi-
zar as APIs do Google com base em dezenas de casos de 
uso e padrões de uso. Também somos especializados na 
configuração das APIs do Google Places e Autocomplete. 
Nossos engenheiros certificados em Google trabalha-
rão com você na criação de uma estratégia de otimiza-
ção de API para limitar o seu consumo e reduzir custos. 
 
 
 
 
 

Suporte e serviço dedicados

A Hexagon possui um time dedicado de gerentes de con-
tas certificados pelo Google e engenheiros à disposição 
para fornecer suporte técnico direto e resolver problemas 
tanto por email como por telefone. Nós complementamos 
o serviço de suporte on-line do Google que funciona por 
meio de tickets, fornecendo suporte por meio de atendi-
mento humano para questões técnicas e para o gerencia-
mento de contas.

Preço e condições de pagamento flexíveis

Para as plataformas Google Maps, Google Cloud e GSuite, 
a Hexagon oferece condições de pagamento flexíveis e 
opções de faturamento off-line, diferentemente do que 
é oferecido pelo Google que cujo faturamento ocorre 
de maneira on-line, direta e por meio de cartão de cré-
dito. Se você usa múltiplos produtos Google, a Hexagon 
também pode unificar o faturamento em um único ex-
trato para facilitar o seu gerenciamento e pagamento. 
 
 
 
 
 

Relatórios e dados analíticos customizados

Para fornecer uma maior transparência e melhor en-
tendimento sobre o faturamento, a Hexagon fornece 
relatórios customizados e ambientes com dashboards 
para BigQuery/DataStudio que você pode ver, explorar 
e visualizar o consumo de API e utilização de créditos 
de ambas as plataformas Google Maps e Google Cloud. 
 
 
 
 

Fale conosco

Aproveite ao máximo as plataformas Google Maps e 
Google Cloud em seu negócio. Entre em contato conos-
co hoje mesmo e descubra os benefícios de trabalhar 
com a Hexagon como o seu parceiro Google Premier.

https://go.hexagongeospatial.com/l/64872/2020-03-25/dgb6vt

