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MP Agro 

A MP Agro é um fabricante de máquinas e implementos 
em aço inox para auto propelidos, tratores e caminhões 
agrícolas voltados especialmente para a adubação e 
fertilização do solo, sendo especialista no segmento. 
Com equipamentos robustos, desenvolvidos para 
alcançar a redução de custo com manutenções e 
facilidade na operação, a MP Agro tem o propósito 
de trazer soluções tecnológicas ao mercado agrícola, 
tornando-os mais eficientes e produtivos no campo.

Fundada em 2012 na cidade São Carlos (SP), o 
fabricante já se tornou referência no mercado agrícola 
em qualidade e tecnologia aliada ao atendimento e 
suporte técnico. Atualmente conta com uma fábrica 
de mais de 6.000m² e uma filial, ambas localizadas no 
distrito industrial de Ibaté (SP).

A equipe MP Agro é altamente capacitada em todos os 
processos mercadológicos e está preparada para atuar 
em todo o Brasil, prestar suporte à grandes clientes e 
atender com excelência o pequeno e médio produtor. 
Também é parceira de indústrias no desenvolvimento 
de novos projetos, aprimorando seu know-how e 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da 
agricultura brasileira e mundial.
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MP Agro melhora a tecnologia de agricultura de 
precisão e cresce com a parceria da Hexagon

https://hexagon.com/
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Parceria

Para melhorar ainda mais seu produto, a MP Agro 
buscava um fornecedor de agricultura de precisão que 
tivesse similaridade com o propósito da empresa de 
entregar equipamentos confiáveis ao agronegócio. E foi 
assim que, com soluções customizadas e produtos que 
atendessem exatamente o que o fabricante precisava, 
a parceria com a divisão de Agricultura da Hexagon 
começou em janeiro de 2020. 

Hoje a Hexagon entrega uma solução de distribuição de 
fertilizantes completa à MP Agro, o HxGN AgrOn Controle 
de Fertilização, que inclui controle em taxa fixa e variável, 
módulo de controle de rotação de discos e desligamento 
de seções para taxa, que são indispensáveis para os 
equipamentos da MP Agro. 

Além de soluções em agricultura de precisão disponíveis 
na plataforma HxGN AgrOn, a parceria ainda conta 
com o módulo para intervenção remota de máquinas, 
que permite o acesso ao computador de bordo para 
calibrações e assistência técnica, sem que a equipe 
de suporte esteja à frente do equipamento, no campo. 
Este tipo de solução proporciona ganhos expressivos de 
tempo e redução de custos operacionais, para a MP Agro 
e para o usuário final. 

Com tudo isso, a MP Agro destaca que a partir da 
qualidade dos produtos da Hexagon, conseguiu 
solucionar vários problemas que geravam demanda 
através de seus clientes, proporcionando recursos de 
agricultura de precisão e distribuição de fertilizantes 
altamente inovadores e com tecnologia de ponta. 
Além claro, da redução de despesas com viagens de 
técnicos a campo, já que além de diminuir a quantidade 
de chamados abertos, agora, muitos são resolvidos da 
segurança do escritório da MP Agro.

A Hexagon traz à MP Agro 
equipamentos robustos e muito 
bem acabados, fáceis de usar e 
ao mesmo tempo, super precisos 
na operação.”

Douglas Peccin, 
Presidente MP Agro
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Crescimento

A parceria vem trazendo resultados tão impressionantes 
para as duas empresas que, apesar de recente, já é 
possível enxergar o crescimento dos próximos meses. 
O fabricante atua em uma região estratégica do Brasil, 
tem um bom posicionamento de mercado e entrega 
equipamentos de alta qualidade que estão presentes   
em grandes propriedades agrícolas do país inteiro. 

Com a grande satisfação dos clientes da MP Agro 
utilizando as soluções da Hexagon, traz a expectativa 
de que o volume de vendas do fabricante aumente 
em média 40% em 2021. Isto abre caminho para que 
possamos oferecer aos clientes MP Agro mais produtos 
para Automação de Máquinas, como o HxGN AgrOn 
Piloto Automático e o HxGN AgrOn Monitoramento 
de Máquinas, soluções que trazem aumento de área 
plantada e redução de tempos improdutivos no      
campo, respectivamente. 
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É muito fácil trabalhar com 
a Hexagon, toda a equipe é 
extremamente atenciosa, 
super prestativa e organizada. 
E o que mais gostamos é 
que são transparentes e não 
medem esforços para atender 
tanto com os prazos quanto                                  
em desenvolvimentos.”

Douglas Peccin, 
Presidente MP Agro
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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/

