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RESUMO 

 

As máquinas agrícolas são algo que existe há muito tempo, mesmo não sendo tão 

automatizadas como atualmente. São ferramentas fundamentais para agricultores, 

utilizadas no dia a dia para cultivar e tratar as lavouras, fazendo com que os alimentos 

plantados cheguem até a mesa do consumidor. Como dito acima, as máquinas são 

essenciais para os produtores rurais. A partir disso foi criado o projeto Farmers 

Machine, que tem como objetivo criar um site que auxilie o produtor e o aproxime do 

que é preciso para manter seus maquinários funcionando. Esse projeto foi idealizado 

pelo fato dos trabalhadores rurais morarem longe da cidade e terem dificuldades de 

recursos e contatos com empresas de maquinários agrícolas. Assim a equipe 

trabalharia ao lado do mesmo levando praticidade e responsabilidade em seus 

serviços. O início desse projeto teve ocorrência na escola Fundação Bradesco de 

Bagé no itinerário de Qualificação em Agronegócio e Sustentabilidade, implementado 

com o novo ensino médio, e tem duração até o final do ano letivo. O grupo de trabalho 

teve a ideia de criar uma empresa que ajudaria o produtor rural a se conectar com 

empresas especializadas em peças e maquinários agrícolas. Com isso foi iniciada a 

construção das ideias e, através de pesquisas, resultando na criação de um site e logo 

do mesmo. Essa etapa foi de aprendizagem para criar cada recurso disponibilizado 

no Wix, e o logo foi criado no Canva. Após a criação do logo, o mesmo foi adicionado 
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no site, assim como as empresas e agtechs indicadas, de uma forma resumida, mas 

clara. Logo após as redes sociais foram disponibilizadas e o logo falado acima, foi 

utilizado para a criação da página que também tem informações sobre os recursos 

oferecidos. Finalizando a metodologia, realizou-se uma apresentação em formato de 

PowerPoint, em Mostra de projetos na Fundação Bradesco, explicando a ideia do 

trabalho e deixando o contato disponível. Sendo assim, é uma ideia pequena ainda, 

mas que pode auxiliar o produtor rural. Por fim, essa ideia tem a pretensão de sair de 

apenas um projeto de empresa para algo que deveria ser implementado. 
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