
MyEasyFarm da França para o Brasil, agora conectada à
plataforma Telemetria da Stara!

Duas empresas especialistas em inovação, tecnologia e “Evolução

constante! “:

Stara é a marca brasileira de referência em máquinas agrícolas, sempre evoluindo e

inovando como mostra sua nova semeadora Guapita e a sua tecnologia Zero Amassamento. Às

máquinas Stara possuem alta tecnologia e juntam dados através de inúmeros sensores na

plataforma Telemetria.

Hoje, a Stara abriu sua plataforma e permite a troca de dados com os parceiros como a

MyEasyFarm para agregar valor ao produtor e melhorar a gestão agrícola!

De fato, a MyEasyFarm chegou no Brasil em 2021 no ecossistema do AgTech Garage

em Piracicaba e está usando sua experiência com mais de 1200 produtores para tornar a agricultura

digital Fácil e Conectada.



Uma parceria para ganhar tempo e recursos!

Graças à conexão das duas empresas, o produtor ou consultor vai poder importar de

maneira facilitada os talhões, mapas, e dados gerais de telemetria das máquinas Stara na

plataforma MyEasyFarm de maneira online, segura e instantânea.

Assim, na mesma tela o produtor vai poder onde estão suas máquinas Stara, do lado

de máquinas das outras marcas parceiras!

Além disso, o produtor vai ter acesso a todas as funcionalidades da MyEasyFarm a

partir da importação de dados Stara entre elas:



E a rentabilidade? (geração de valor):

Como sempre, o foco principal de ambas as empresas é resolver os problemas do

agricultor e facilitar a vida das mulheres e dos homens no campo. Graças a esta parceria, o

agricultor poderá reduzir suas despesas:

- Criando mapas em taxa variável para reduzir o uso de insumos (zonas e mapas no

MyEasyFarm, no futuro serão enviada online para o Topper, agora já pode usar pen drive)

- Evitando erros e desperdícios (tarefas padronizadas no MyEasyFarm, o operador

sempre sabe o lugar certo, a máquina certa e o produto a aplicar.)

- Redução de viagens e custos (Dados Stara chegam automaticamente na MyEasyFarm,

tudo conectado e na nuvem sem precisar se deslocar)

Aumentar sua produtividade e rendimentos: (médio - longo prazo):

- Compare e analise os campos (Invista onde for necessário, economiza onde não for

necessário).

- Rastreabilidade das operações (Saiba quais práticas funcionaram bem e repita as

práticas).

- Sensoriamento remoto por satélite: detecta as irregularidades da sua lavoura antes

de virarem problemas!
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