
Missão
Desenvolver soluções tecnológicas 
que melhorem a produtividade da 
agricultura, transporte e indústria.

História de Sucesso

1 História de sucesso - ControlAgro e Hexagon

Conheça um pouco sobre a ControlAgro 

A Soluciones Integrales de Ingeniería y Desarrollo – SIID 
foi fundada em 2003, na cidade de Avellaneda, Santa Fe, 
na Argentina, é uma empresa de pesquisa, engenharia 
e fabricação dedicada ao desenvolvimento de soluções 
para agricultura, transporte e indústria. É também a 
detentora da marca ControlAgro, de produtos agrícolas, 
e da marca TELEMETRIC de IoT para transporte e 
indústria que produz, comercializa e distribui.

Atualmente com mais de 200 distribuidores oficiais 
e 43 funcionários, em 11 países da América Latina e 
Europa, a ControlAgro possui uma equipe altamente 
capacitada, formada por engenheiros e técnicos com 
muita experiência. De acordo com as demandas de um 
mercado altamente competitivo, consegue solucionar 
as necessidades de seus clientes com dispositivos de 
última geração.

A ControlAgro cresce junto com seus fornecedores, 
parceiros e distribuidores, aliados estratégicos que 
compartilham a convicção em associatividade e esforço 
coletivo como fontes inesgotáveis de  vantagem 
competitiva.

Um parceiro na Argentina que vai levar a 
Transformação Digital na agricultura para o mundo.
Conheça a história de sucesso entre a ControlAgro e a Hexagon, uma parceria 
que cresce ano a ano.

https://hexagon.com/


2 História de sucesso - ControlAgro e Hexagon

A Hexagon nos permite estar 
muito próximos da sua equipe de 
desenvolvimento, para trazer ao 
mercado argentino inovação e 
tecnologia de ponta.”

Marcelo Pivodori, 
Proprietário da ControlAgro

Uma parceria para crescer junto

A ControlAgro e a Hexagon são parceiros desde maio 
de 2017, após a idealização de desenvolver seu próximo 
piloto automático para tratores e perceber que a melhor 
estratégia seria focar em criar outros produtos agrícolas 
e levar ao mercado argentino um produto de maior 
qualidade e que já estivesse muito bem estabelecido no 
mercado. 

Atualmente como distribuidor exclusivo dos produtos 
da divisão de Agricultura da Hexagon na Argentina, 
a ControlAgro, fez a escolha pelo HxGN AgrOn Piloto 
Automático após conhecer o produto e perceber que  
este se adaptaria muito bem a todas exigências do 
mercado em seu país.  Além do HxGN AgrOn Piloto 
Automático, a ControlAgro também leva ao mercado 
argentino outros produtos da Hexagon de agricultura de 
precisão, como HxGN AgrOn Controle de Fertilização e 
HxGN AgrOn Controle de Pulverização. 

A ControlAgro planeja conquistar ainda mais nos 
próximos anos e tem a meta de crescer em 2020, 50% em 
relação ao ano anterior e continuar crescendo até atingir 
300%, em 2024. Para alcançar este número incrível será 
preciso manter um serviço de excelência, um produto 
de qualidade e estar muito próximo de todos os seus 
clientes e parceiros, e a Hexagon já está fazendo parte 
dessa história que vem sendo construída desde 2003.
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1. Disponibilidade para trabalhar em conjunto

A ControlAgro e a Hexagon são duas empresas 
extremamente comprometidas em fornecer os melhores 
produtos e um excelente serviço de atendimento ao 
cliente. Com essas qualidades não poderia haver melhor 
sinergia! A ControlAgro destaca que o grande diferencial 
em se trabalhar com a Hexagon está em ter um serviço 
completo e totalmente integrado entre produto, 
vendas e suporte técnico. Isto permite um atendimento 
agilizado, sempre que necessário e que a distância física, 
nada atrapalha este relacionamento. 

As duas empresas se completam possibilitando uma 
entrega de excelência ao cliente final, possibilitando um 
crescimento a nível global de forma mútua. Este trabalho 
em parceria constante permite ainda, o desenvolvimento 
e testes de produtos em conjunto, atendendo as 
necessidades de quem está no campo precisando de 
maior produtividade e melhor qualidade de produção. 

2. Parceria com uma empresa global como a Hexagon

O fato da divisão de Agricultura da Hexagon ser uma 
empresa global, com presença em mais de 35 países, 
gera confiança e credibilidade ao cliente, impulsionando 
as vendas e melhorando os resultados. A ControlAgro 
destaca que caminhar ao lado de uma empresa como a 
Hexagon, é muito mais que apenas ser distribuidor, é ser 
parceiro para a abertura de novos mercados através da 
Transformação Digital na agricultura. 

 

Ter parceiros que caminham e crescem lado a lado, 
fortalece o relacionamento e traz consistência nos 
resultados para as duas empresas. E com a ControlAgro 
não é diferente! Com a exclusividade no mercado 
argentino, o distribuidor consegue atingir suas metas 
e nós, oferecemos a capacitação necessária e suporte 
(comercial, engenharia, consultoria), permitindo que 
a ControlAgro conheça os produtos à fundo, explore 
ao máximo todo o seu potencial e possa oferecer 
verdadeiras transformações na agricultura da Argentina.

A Transformação Digital para a agricultura da Argentina

Há diversas razões para que esta parceria seja sucesso no país, mas podemos destacar dois pontos 
importantes:

O foco é fortalecer cada vez mais 
a parceria, pois o potencial para 
crescimento de negócios é enorme. 
Estreitar vínculos e multiplicar 
nossa força de vendas.”

Bernardo de Castro, 
Presidente da divisão de Agricultura da Hexagon

Créditos: Arquivo ControlAgro
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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 | +55 16 3623 5680

https://hexagon.com/

