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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA UMA EMPRESA DE AGRICULTURA 

DE PRECISÃO 

STRATEGIC PLANNING FOR A PRECISION AGRICULTURE COMPANY 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA UNA EMPRESA DE AGRICULTURA DE 

PRECISIÓN 

 

Willian Roberto Ceciliano 

http://lattes.cnpq.br/5577734358486781 

 

CECILIANO, Willian Roberto. Planejamento estratégico para uma empresa de agricultura de 

precisão. Revista International Integralize Scientific. Ed. 09, n.1, p. 08-19, março/2022, ISSN/2675-

5203. 

 

RESUMO 

Neste trabalho, iremos demonstrar a Verdadeira Agricultura de Precisão, pois, a Agricultura de Precisão tende a 

deixar de ser um tema complicado e misterioso para ser uma necessidade do profissional para poder interagir com 

os seus pares. Mais do que isso, passa a ser uma requisição do cliente, que deseja incorporar técnicas de Agricultura 

de Precisão no seu empreendimento. O domínio das ferramentas envolvidas requer certa dedicação, mas oferece 

ao profissional um novo horizonte que lhe permite agregar técnicas gerenciais inovadoras e incorpora um novo 

valor ao seu conhecimento e aos serviços que presta. 

Palavras-Chave: Planejamento. Estratégia. Agricultura. 

 

ABSTRACT 

In this work, we will demonstrate the True Precision Agriculture, because Precision Agriculture tends to stop being 

a complicated and mysterious topic and become a professional need to be able to interact with their peers. More 

than that, it becomes a request from the client, who wants to incorporate Precision Agriculture techniques into 

their enterprise. Mastering the tools involved requires some dedication, but it offers professionals a new horizon 

that allows them to add innovative management techniques and incorporate a new value to their knowledge and 

the services they provide. 

Keywords: Planning. Strategy. Agriculture. 

 

ABSTRACTO 

En este trabajo demostraremos la Verdadera Agricultura de Precisión, porque la Agricultura de Precisión tiende a 

dejar de ser un tema complicado y misterioso para convertirse en una necesidad profesional para poder interactuar 

con sus compañeros. Más que eso, se convierte en un pedido del cliente, que quiere incorporar técnicas de 

Agricultura de Precisión en su empresa. El dominio de las herramientas implica cierta dedicación, pero ofrece a 

los profesionales un nuevo horizonte que les permite sumar técnicas de gestión innovadoras e incorporar un nuevo 

valor a sus conocimientos y a los servicios que prestan. 

Palabras clave: Planificación. Estrategia. Agricultura. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O levantamento do mapeamento da produção, aliado com as amostragens de solos 

georreferenciadas e aplicação a taxa variada dos corretivos, forma-se então uma aproximação 

mais real do que entendemos de AGRICULTURA DE PRECISÃO ou AGRICULTURA DE 

INFORMAÇÃO. 

 

 

Sumário Executivo 
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A APMAX é uma empresa especializada em Agricultura de Precisão, fundada em 

1999. A empresa está localizada em Rondonópolis, no bairro Nova Aurora. Especializada em 

levantamento do mapeamento da produção, aliado com as amostragens de solos 

georreferenciadas e aplicação a taxa variada dos corretivos, forma-se então uma aproximação 

mais real do que entendemos de AGRICULTURA DE PRECISÃO ou AGRICULTURA DE 

INFORMAÇÃO. Nosso objetivo é da distribuição dos insumos na dose certa e no lugar 

necessário, proporcionando MAIOR RENTABILIDADE com alterações dos custos de 

produtividade e maior homogeneização da área. 

A empresa estabeleceu seu nicho de mercado em 2002. Projeções para o próximo ano 

indicam a expansão de carteira de clientes para o novo mercado e regiões do Mundo. As 

projeções de fluxo de caixa dão apoio à certeza de que a empresa terá fundos suficientes para 

arcar com os compromissos assumidos, contratar mais funcionários e programar as ações 

planejadas de marketing. 

O sucesso da empresa é resultado direto da habilidade que possui em prover serviços 

personalizados a custos competitivos, criando uma base fiel de clientes. 

A taxa projetada de crescimento para o mercado de Agricultura de Precisão é de 10% 

ao ano. Pretende-se expandir o negócio com novos produtos e serviços e com tecnologia de 

ponta, marketing e empregados adicionais para atender a demanda existente. 

Espera-se aumentar a carteira de cliente em 20%, com base nos registos do ano 

anterior, no serviço diferenciado da empresa e nas atividades de marketing que serão 

desenvolvidas. 

 

Descrição da Empresa 

A APMAX está direcionada na diminuição de impactos ambientais com tecnologia de 

ponta, buscamos aprimoramentos diários e constantes tanto em seu quadro pessoal quanto em 

maquinários. Buscamos a máxima qualificação intelectual de seus colaboradores auxiliando-os 

com cursos técnicos, workshop, feiras no setor de geotecnologias, palestras e graduação, sempre 

inovando e aplicando com máxima precisão os conhecimentos adquiridos. Em 2009 inovamos 

mais uma vez, uma nova era iniciou-se, ampliamos o horizonte.  A APMAX apareceu pela 

primeira vez em “terras” internacionais, nosso mercado foi ampliado para a América do Sul, e 

será apenas o início, um “market share” muito promissor e buscando antecipar a necessidade e 

as expectativas dos agricultores com uma maior eficiência em rentabilidade e o mais 

importante, com menor impacto ambiental. 

A APMAX trabalha com geração de informação geo-referenciada (geoinformação), 

sempre direcionado para a inovação, pesquisa e com a precisão que o agronegócio brasileiro e 

mundial exige e necessita. Com uma equipe capacitada, busca o melhor formato de desenvolver 

formas de tecnologia, rentabilidade e redução de custo, com baixo impacto ambiental. 

Lembramos ainda que não é muito confortável implantar questões inovadoras em áreas 

agrícolas ou pecuárias no Brasil, pois, existem ainda muitas formas arcaicas de administração, 

literalmente dizendo, dificultando assim, qualquer questão inovadora mesmo que seja para 

aumentar o rendimento e a diminuição de custo. Sendo assim o grupo de PDI da APMAX, em 

constante estudo e pesquisa, sempre em busca de questões inovadoras procura desenvolver 

produtos e serviços de acordo com a necessidade do mercado agrícola. Cada “inovação” tem 

sua peculiaridade, não tem um padrão definido. Sua metodologia de apuração vai de acordo 
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com as necessidades. Um bom exemplo foi quando identificamos a necessidade de executar 

Registro de Informação com Navegação em Tempo Real (NTR-RI), fizemos a pesquisa, 

desenvolvemos a metodologia e adquirimos os equipamentos, posteriormente, tivemos que ir a 

campo para efetuar a apuração dos resultados, então não tem uma metodologia padrão para os 

produtos em desenvolvimentos pela empresa. 

A APMAX preocupa em contribuir com o desenvolvimento do agronegócio, 

agregando valores, respeitando o meio ambiente e melhorando a vida da comunidade. Com 

foco na inovação e nas práticas comerciais e tecnologia inteligente vem à mente. Mas mesmo 

conforme nós continuamos a crescer, temos o compromisso de manter a sensação de empresa 

pequena. Na APMAX, sabemos que cada funcionário tem algo importante a dizer e que cada 

um deles é parte integrante de sucesso. E onde mais um novato pode, descaradamente e 

confiantemente, atropelar um funcionário corporativo e graduado em um jogo de ping-pong ou 

na mesa de sinuca? Na APMAX isso é possível. A APMAX oferece vários benefícios incluindo 

opção de programas médicos, comissões, licença paternidade e vários outros. A APMAX 

oferece a liberdade de um início com a estabilidade de uma empresa de médio porte, lucrativa 

e que cresce constantemente. Nosso recurso mais valioso são as pessoas: pensadores enérgicos 

e inovadores que se preocupam igualmente em fazer um excelente trabalho e em criar uma 

cultura formidável para todos os funcionários. Mesmo a melhor das tecnologias pode ser 

melhorada. Nós enxergamos oportunidades infindáveis de criar produtos ainda mais relevantes, 

mais úteis e mais rápidos para nossos usuários. 

A APMAX é uma empresa inovadora, porque buscou realizar algo que não existia, 

projetou, colocou em prática e chegamos a resultados fantásticos. Somos a única empresa a 

nível mundial que realiza este tipo de serviços. Tudo criado por nós da APMAX.  

Sabemos que o Potássio e Fósforo são gerados de fontes que se esgotaram, portanto o 

futuro com APMAX é um futuro promissor, pois com a nossa tecnologia o produtor se permite 

a utilizar menos fertilizantes e corretivos, aplicando somente o necessário onde há necessidade. 

O mercado destinado a nossa tecnologia é principalmente aquele que lidera as 

exportações e equilibra a balança econômica do Brasil, a Agricultura. 

Desta forma nos sentimos orgulhosos em contribuir com o aumento de lucratividade 

do produtor e assim mantê-lo produzindo. 

 

Equipe Gerencial 

A equipe gerencial da APMAX é um dos pontos fortes do negócio, sendo composta 

por vários profissionais que possuem sólida experiência em agricultura de precisão e tecnologia 

de informação, atuando há mais de 07 anos, possuindo formação e, sobretudo, motivação para 

enfrentar e superar os desafios de administrar, gerar resultados positivos e conquistar uma 

participação de mercado expressiva para o empreendimento. 

● Presidente: Desenvolve e mantém a visão da empresa. Supervisiona o 

marketing, desenvolvimento de produto, produção e finanças, serviço aos consumidores 

etc. Aprova as obrigações financeiras. Procura novas oportunidades de negócios e 

alianças estratégicas com outras empresas. Planeja, desenvolve e estabelece políticas e 

objetivos do negócio em acordo com a diretoria. Dirige e coordena programas financeiros 

para prover fundos para novas operações no sentido de maximizar retorno sobre 

investimento e aumentar a produtividade. 
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● Gerente de Marketing: Gerencia o planejamento de mercado, 

propaganda, relações públicas, promoção de vendas e Merchandising. Identifica novas 

oportunidades de mercado e avalia a concorrência. Identifica e estabelece estratégias para 

atingir mercados estrangeiros. 

● Gerente de Vendas: Dirige o staff, treina e avalia o desempenho para 

desenvolver e controlar o programa de vendas. Gerência as vendas estabelecendo 

territórios, quotas e metas e se relacionam com distribuidores. Análise estatística para 

formular políticas e assistir os vendedores nas promoções de vendas. 

● Gerente Financeiro: Gerencia o capital de trabalho, incluindo contas a 

receber, estoques, caixa e títulos negociáveis. Elabora e controla orçamentos de capital e 

orçamentos de caixa. Responsável pela elaboração de demonstrações financeiras, fontes 

de financiamento externas e condições de financiamento. 

● Gerente de P & D: Dirige e coordena atividades relacionadas com 

Pesquisa e Desenvolvimento de conceitos, idéias, especificações e aplicações para o 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. Supervisiona desenvolvimento de produto 

incluindo controle de qualidade, distribuição física, desenho e embalagem. 

● Gerente de Operações: Dirige produção, compra de materiais, serviços 

de campo, manutenção e serviço ao cliente. 

● Controller: Dirige os assuntos financeiros da organização. Prepara 

análise das demonstrações financeiras e das operações para a gerência. Prepara análise 

com a posição financeira da empresa quanto a entradas, despesas e lucro com base nas 

operações presentes e futuras. Dirige a preparação de orçamentos e planejamento 

financeiro. Relaciona-se com auditoria externa da contabilidade da empresa. 

 

Localização e Infra Estrutura 

A APMAX está instalada em um imóvel de 375 m2, localizado na Rua Valdomiro 

Flávio Sobrinho, 204, em Rondonópolis, Mato Grosso. Este espaço foi escolhido por está mais 

próximo a Futura Instalação própria que está sendo construída em uma área de 500m2, com 

completa infra-estrutura ampla e moderna. Com boas condições de segurança e conjuntamente 

a esses dados, foi realizado um estudo logístico para uma melhor opção a esse local. 

A empresa tem disponível duas linhas telefônicas, acesso rápido à internet, sala de 

conferência e suporta uma área de lazer para os funcionários. 

Pois estamos no centro da cidade e o deslocamento de nossos técnicos fica mais viável 

a qualquer cliente que necessita ser visitado. 

 

Manutenções de Registro 

Nosso departamento Financeiro será responsável por toda parte contábil. Temos a 

opção por um profissional dos próprios quadros da empresa. 

 

Seguro 

Nossa Empresa procura ao máximo cuidar de todo o seu patrimônio, sendo assim, 

buscamos segurar todos os nossos equipamentos e veículos.  

● 08 Veículos – seguro total; 

● Prédio – seguro total. 
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Segurança 

Pensando em melhor nível de segurança, a APMAX tem circuito interno de Segurança 

que pode ser acessado pela Internet em qualquer lugar. Câmeras espalhadas pelo interior e 

exterior da empresa, e contamos ainda com sistema de alarme. Sempre tentando manter os 

colaboradores o mais seguros possível. 

 

Parceiros Estratégicos 

A APMAX buscando sempre a diminuição de custo e melhorando ainda mais o seu 

atendimento, firmamos algumas parcerias que entendemos ser de grande valia para nossos 

clientes e parceiros. 

Temos parcerias com alguns fornecedores, sendo eles: INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), IMAGEM – Soluções de Inteligência Geográfica, CONAE (Comissão 

Nacional de Actividades Espaciais (ARGENTINA). 

E pensando em atender nossos clientes com maior dinâmica e comodidade, temos 

parceiros comerciais em vários pontos da América do Sul, as suas localizações são: 

 

- APMAX (Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso); 

- Terrasat Brasil (Campo Novo dos Parecis e Sapezal); 

– Fértil Brasil (Primavera do Leste); 

– Merko (São Gabriel do Sul); 

- CJ Consultoria (Goiás); 

– CEARÁ (Paraná); 

– APMAX B. (Bolívia); 

– APMAX P.y. (Paraguai). 

5 – Produtos e Serviços 

A APMAX está capacitada e inteiramente treinada para fornecer aos nossos clientes e 

parceiros um complexo de produtos e serviços, visando sempre a sustentabilidade e a 

responsabilidade social e nunca esquecendo, com baixo impacto ambiental, então, nossos 

serviços e produtos são: 

- Agrimensura Satelital; 

- Aluguel de GPS; 

- Localização de Matrícula; 

- Mapas Estaduais; 

- Memorial Descritivo; 

- Polígono da Área Total; 

- Regiões Agrícolas; 

- Agricultura de Precisão; 

- NTR-RI (Navegação em Tempo Real com Registro de Informação). 

- Monitoramento de Cultivos usando imagens de Satélite; 

- Mapas de Produção Agrícolas; 

- Indicação de Pontos de Coletas direcionados; 

- Recomendação de Aplicação Inteligente com equilíbrio de distribuição; 

- Mapas Especializando a Recomendação Inteligente; 
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- Mapas de Aplicação em Taxa Variável; 

- Navegação em Tempo Real Com Registro de Informação; 

- Projetos de Licenciamentos Rurais (Projeto SEMA / IBAMA); 

- Imagens de Satélites; 

- Aerofotogrametria / Aerolevantamento; 

 

Ciclo de Vida do Produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

O produto em questão o NTR-RI (Navegação em Tempo Real com Registro de 

Informação) está em sua etapa introdutória neste momento, pois como é um produto/serviço 

novo, ainda está visando o seu “market share", pois acredito que o esse produto/serviço é muito 

promissor e buscando antecipar a necessidade e as expectativas dos agricultores com uma maior 

eficiência em rentabilidade e o mais importante, com menor impacto ambiental. 

Como sendo um produto inovador, ainda estamos na etapa “Introdutório” do processo, 

pois sentimos a necessidade do novo produto/serviço, estamos gastando uma certa quantidade 

de mão-de-obra e fazendo um investimento que esperamos ter retorno em breve. 

 

Estratégia do Produto 

 
 

 Projeção 

de 

Vendas Introdução Crescimento Maturidade Declínio 
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A estratégia da APMAX como sendo uma empresa inovadora, buscou realizar algo 

que não existia, projetou, colocou em prática e chegamos a resultados fantásticos. Somos a 

única empresa a nível mundial que realiza este tipo de serviços. Tudo criado por nós da 

APMAX.  

Sabemos que o Potássio e Fósforo são gerados de fontes que se esgotaram, portanto o 

futuro com APMAX é um futuro promissor, pois com a nossa tecnologia o produtor se permite 

a utilizar menos fertilizantes e corretivos, aplicando somente o necessário onde há necessidade. 

O mercado destinado a nossa tecnologia é principalmente aquele que lidera as 

exportações e equilibra a balança econômica do Brasil, a Agricultura. 

Desta forma nos sentimos orgulhosos em contribuir com o aumento de lucratividade 

do produtor e assim mantê-lo produzindo. 

 

- Dúvida (?): Realmente, se formos parar para pensar ao pé da letra, nosso produto é 

dúvida. Mas se pensarmos em Micro Região, não temos dúvida nenhuma, por isso é que 

dividimos nossos parceiros por Regiões Agrícolas. E em cada região de interesse, trabalhamos 

muito intensamente. E se analisarmos melhor, a nossa Participação de Marcado em cada região 

agrícola cresce muito, tem regiões que temos quase 95% de toda a área agrícola. 

 

A APMAX utiliza a seguinte fórmula, pensar grande, mas agir em pequenas regiões. 

Pois temos capacidade de triplicar a nossa área de trabalho. 

 

Nossos produtos que são as “estrelas” são:  

- Monitoramento de Cultivos usando imagens de Satélite; 

- Mapas de Produção Agrícolas; 

- Indicação de Pontos de Coletas direcionados; 

- Recomendação de Aplicação Inteligente com equilíbrio de distribuição; 

- Mapas Especializando a Recomendação Inteligente; 

- Mapas de Aplicação em Taxa Variável; 

- Navegação em Tempo Real Com Registro de Informação; 

 

Tecnologia 

A APMAX trabalha com geração de informação geo-referenciada (geoinformação), 

sempre direcionado para a inovação, pesquisa e com a precisão que o agronegócio brasileiro e 

mundial exige e necessita. Com uma equipe capacitada, busca o melhor formato de desenvolver 

formas de tecnologia, rentabilidade e redução de custo, com baixo impacto ambiental. 

Lembramos ainda que não é muito confortável implantar questões inovadoras em áreas 

agrícolas ou pecuárias no Brasil, pois, existem ainda muitas formas arcaicas de administração, 

literalmente dizendo, dificultando assim, qualquer questão inovadora mesmo que seja para 

aumentar o rendimento e a diminuição de custo. Sendo assim o grupo de PDI da APMAX, em 

constante estudo e pesquisa, sempre em busca de questões inovadoras procura desenvolver 

produtos e serviços de acordo com a necessidade do mercado agrícola. Cada “inovação” tem 

sua peculiaridade, não tem um padrão definido. Sua metodologia de apuração vai de acordo 

com as necessidades. Um bom exemplo foi quando identificamos a necessidade de executar 

Registro de Informação com Navegação em Tempo Real (NTR-RI), fizemos a pesquisa, 
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desenvolvemos a metodologia e adquirimos os equipamentos, posteriormente, tivemos que ir a 

campo para efetuar a apuração dos resultados, então não temos uma metodologia padrão para 

os produtos em desenvolvimentos pela empresa. 

 

Produção e Distribuição 

A produção da APMAX está 100% localizada no município de Rondonópolis, todo e 

qualquer serviço/produto é inteiramente de responsabilidade da matriz. 

A distribuição é feita através de mídias digitais, ou quando há necessidade, entregamos 

pessoal através de nossos parceiros estratégicos espalhados por vários pontos da América do 

Sul. 

 

Mercado Concorrentes 

Em algumas partes do processo de Agricultura de Precisão, encontramos algumas 

empresas que tentam criar alguma concorrência, mas sabemos que nenhuma empresa até a 

presente data tem capacidade técnica e pessoal para que possamos nos preocupar. 

Por isso que a APMAX vem se aperfeiçoando e sempre buscando novas ferramentas 

e produtos para que possa continuar sendo o diferencial para nossos clientes e parceiros. 

Todas as empresas que tentam criar alguma concorrência, acaba indiretamente fazendo 

com que a APMAX se torne ainda mais forte. 

Marketing e Vendas 

A APMAX nos últimos 02 anos expôs seus produtos e serviços na “EXPOSUL – 

Exposição Agropecuária do Sul de Mato Grosso – Rondonópolis”. Cada ano com inovações 

tecnológicas buscando altas produtividades com eficiência e rentabilidade com redução de 

custos e menos impactos ambientais. 

Nosso produto é apresentado de uma forma direta para cada cliente que visitamos. 

Sempre procuramos visitar os clientes com as áreas deles em nosso banco de dados, 

para que a demonstração fique mais clara e de fácil entendimento. 

Nossa política de cobrança por cada trabalho que efetuamos é de acordo com a 

necessidade de cada cliente. Pois se o cliente adquirir o programa de Agricultura de Precisão o 

produto NTR-RI tem um preço, e se o cliente optar em comprar parte do programa o produto 

NTR-RI tem outro preço. Facilitando assim a negociação com cada cliente. 

 

Trabalhamos incansavelmente em marketing, tanto em jornais quanto em rádio, pois 

entendemos que dessa forma, o nosso produto ou o nome da Empresa é sempre lembrado. 

Análise SWOT 

 

Análise Interna: 

Forças: O grupo de PDI da APMAX, em constante estudo e pesquisa, sempre em 

busca de questões inovadoras procura desenvolver produtos e serviços de acordo com a 

necessidade do mercado agrícola, temos softwares que são capazes de gerar os mais diversos 

tipos de informações necessárias ao nosso produto/serviço, GPS com maior precisão, 

possibilitando assim, a maior precisão em todos os itens da Navegação em Tempo Real, 

Equipamentos precisos e de fácil locomoção, agilizando o máximo o trabalho no campo ou em 

qualquer outro lugar, não importa o clima ou o trabalho, esse equipamento aliado ao GPS e 
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também ao software para analisar todas as decisões, são ferramentas necessárias ao trabalho de 

Agricultura de Precisão com Navegação em Tempo Real com Registro de Informação. 

Fraquezas: Até o presente momento, como o produto ainda está em seu processo 

introdutório, as fraquezas estão sendo conhecidas e colhidas conforme os testes são feitos, mas 

até o presente momento, a única fraqueza é o cliente entender da necessidade desse 

produto/serviço em sua tomada de decisão. 

 

Análise Externa: 

Oportunidades: Como sendo um produto que contribui com o desenvolvimento do 

agronegócio, agregando valores, respeitando o meio ambiente e como sendo um produto novo, 

contamos com uma carta de clientes fiéis em todos os produtos/serviços da APMAX, pois 

entendem que cada produto/serviço é altamente tecnológico e preciso. 

Essa fidelidade vem de mais de 07 anos de know-how, os clientes e parceiros sabem 

que a APMAX tem qualidade de efetuar tudo o que promete. 

Ameaças: As únicas ameaças que temos, são em questão do Clima e da Política 

Mundial, pois trabalhamos diretamente com “fabricantes” de commodities e isso, no mercado 

mundial, tem muita valia. Uma crise mundial, pode afetar sim o mercado agropecuário interno, 

e ainda mais o clima, que tanto nos faz pensar e repensar, por isso a APMAX tenta ao máximo 

trabalhar com menor impacto ambiental possível, para que em um futuro próspero não haja 

mais desgraças ambientais, e sim a ampla harmonia entre o Agricultor/Produtor com a Mãe 

Natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse plano de negócio foi de suma importância para que pudéssemos compreender o 

funcionamento do futuro produto/serviço que será lançado pela APMAX. Pois tínhamos a ideia 

e os equipamentos, mas estava faltando a sua descrição em modo geral. Por isso, entendemos 

que o Plano de Negócio apresentado foi essencial para compreender o mecanismo em modo 

geral. Pois as ferramentas de agricultura de precisão podem auxiliar o produtor rural a visualizar 

mais detalhadamente cada talhão de sua propriedade, permitindo assim aumentar a eficiência 

do sistema de produção através do manejo e do uso racional dos fertilizantes e insumos, 

diminuindo custos, aumento da produtividade, e por fim maior lucratividade da propriedade. 

Com esse produto/serviço tentamos envolver várias questões, principalmente a busca 

pelo não desperdício e na sustentabilidade da propriedade, visto que os recursos financeiros 

estão cada vez mais escassos, e a adoção de tecnologias mais modernas não é limitada. 

Outro aspecto importante, é que a análise das vantagens e desvantagens não pode ser 

feita considerando-se apenas um produto ou serviço, mas sim o sistema como todo. Nesse 

enfoque, um problema qualquer não pode ser visto e atacado de forma isolada, e sim, entendido 

em sua relação com as demais condições da propriedade, pois com o levantamento do 

mapeamento da produção, aliado com as amostragens de solos georreferenciadas e aplicação a 

taxa variada dos corretivos, forma-se então uma aproximação mais real do que a planta 

necessita. 

Com esse produto/serviço objetivamos a distribuição dos insumos na dose certa e no 

lugar necessário, proporcionando maior rentabilidade com alterações dos custos de 



 Florianópolis, Ed.9, n.01, Março/2022 - ISSN/2675-5203 
17 

produtividade e maior homogeneização da área e na diminuição de impactos ambientais com 

tecnologia de ponta, pois estamos trabalhando junto com empresas que visam a solubilização 

de Fósforo fixada do solo, permitindo assim uma menor adubação e assim agredindo menos o 

meio ambiente, utilizando a localização de amostra de solo direcionada e juntamente com NTR-

RI para uma coleta segura ano após ano. A agricultura de precisão tende a criar uma situação 

virtuosa, pois a redução no uso de agrotóxicos e insumos provoca uma conservação melhor da 

terra cultivada e limita a degradação do meio ambiente. Assim, quanto mais áreas com estas 

técnicas, menos degradação ambiental e mais produtividade nestas terras. 

Lembramos ainda que sempre buscamos o equilíbrio de cada parte (talhão) da 

propriedade pois os elementos equilibrados entre si, se tornam disponíveis um pelo outro, pois 

não adianta termos elementos em excesso ou elementos faltando no solo. Exemplos: Mg baixo 

causa inibição de P, Mg em excesso causa inibição de K, P em excesso causa inibição de Zn, K 

em excesso causa inibição de Cu e B. 

A lei do mínimo (barril) tem que ser colocada em prática, para alcançarmos sucesso. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar a pesquisa realizada em algumas Instituições CRAS, com o intuito de 

oferecer acesso a serviços de apoio de Proteção Social básica do Sistema Único de Assistência Social em locais 

com vulnerabilidade social, servindo para assistir às unidades familiares, oferecendo assistência em casos de 

violência e vulnerabilidade social. Além de buscar conhecer uma unidade assistencial do Município, sua forma de 

participação, seu desenvolvimento e seus resultados. Foi utilizado como fonte de estudo uma pesquisa diretamente 

na unidade com resultado satisfatório em que pudemos observar todo o trabalho desenvolvido pelo Assistente 

Social, inclusive seus instrumentais técnicos. Foi verificado a quantidade de famílias assistidas no município pelo 

programa totalizando um grande percentual em relação a quantidade de habitantes da localidade, e o quanto se faz 

necessário uma unidade deste segmento. O presente estudo se constitui com fundamental importância para a 

atuação profissional, pois se trata de ações em que o profissional executará em seu dia a dia com o conhecimento 

das três dimensões do Serviço Social: dimensão teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.   

Palavras-Chave: Serviço Social. CRAS. Cadúnico.Serviços.  

 

ABSTRACT 

This work aims to present the research carried out in some CARS Institutions, with the aim of offering access to 

basic Social Protection support services of the Unified Social Assistance System in places with social vulnerability, 

serving to assist family units, offering assistance in cases of violence and social vulnerability. In addition to seeking 

to know an assistance unit of the Municipality, its form of participation, its development and its results. It was 

used as a source of study and research directly in the unit with satisfactory results in which we could observe all 

the work developed by the Social Worker, including its technical instruments. The number of families assisted in 

the municipality by the program was verified, totaling a large percentage in relation to the number of inhabitants 

of the locality, and how much a unit of this segment is necessary. The present study is of fundamental importance 

for professional performance, as it is about actions that the professional will perform in his daily life with the 

knowledge of the three dimensions of Social Work: theoretical-methodological, ethical-political and technical-

operative dimensions. . 

Keywords: Social Work. CRAS. Cadúnico.Services. 

 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo tiene como objetivo presentar la investigación realizada en algunas Instituciones CRAS, con el 

objetivo de brindar acceso a los servicios básicos de apoyo a la Protección Social del Sistema Único de Asistencia 

Social en lugares con vulnerabilidad social, sirviendo para asistir a las unidades familiares, brindando asistencia 

en casos de violencia. y vulnerabilidad social. Además de buscar conocer una unidad asistencial del Municipio, su 

forma de participación, su desarrollo y sus resultados. Se utilizó como fuente de estudio una investigación 

directamente en la unidad con resultados satisfactorios en la que pudimos observar todo el trabajo desarrollado por 

el Trabajador Social, incluyendo sus instrumentos técnicos. Se verificó el número de familias atendidas en el 

municipio por el programa, totalizando un gran porcentaje en relación al número de habitantes de la localidad, y 

cuánto es necesaria una unidad de este segmento. El presente estudio es de fundamental importancia para el 

desempeño profesional, pues se trata de acciones que el profesional realizará en su cotidiano con el conocimiento 

de las tres dimensiones del Trabajo Social: teórico-metodológica, ético-política y técnico-operativa. 

Palabras clave: Trabajo Social. CRAS. Servicios.de.Cadunic. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo busca verificar o funcionamento das atividades realizadas em algumas 

unidades assistenciais do Município de Caruaru – PE, em relação a sua complexidade, os 

serviços desempenhados, sua organização, o público assistido, os tipos de atividades 

desempenhadas pelo Assistente Social e os instrumentos técnicos utilizados pelo profissional 

neste campo. 

 
 

INSTRUMENTALIDADE E INSTRUMENTOS TÉCNICO-OPERATIVOS 

 

Debate Teórico 

Segundo o texto da autora Yolanda Guerra, a Instrumentalidade é a capacidade 

constitutiva da profissão, construída e reconstruída no processo sócio-histórico, ou seja, é a 

capacidade de executar os instrumentais de acordo com a realidade em seu cotidiano. Existem 

diversos instrumentos em Serviço Social, dos quais podemos citar como exemplos: a 

Observação, a Abordagem, o Relacionamento, a Entrevista, a Visita Domiciliar e Institucional, 

o Parecer Social, o Laudo Social, a Perícia Social dentre outros. Para que o Assistente Social 

saiba qual instrumento será utilizado em determinada situação, ele necessita ter conhecimento 

das três dimensões que compõem a formação e o processo de trabalho: a dimensão teórico-

metodológica, a dimensão ético-política e a técnico-operativa. Elas estão interligadas em todo 

o processo de trabalho, pois o profissional precisa ter conhecimento teórico como embasamento 

para suas ações, precisa conhecer o campo dos valores universais, ou seja, conhecer as questões 

éticas, e ser propositivo, além de utilizar em seu dia a dia os instrumentos necessários para 

realizar suas intenções com maestria. Deve também ter consigo a Instrumentalidade que é a 

capacidade de discernimento  para executar os instrumentais técnico-operativos corretamente.  

 

CADASTRO ÚNICO 

 

 O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal estabelecido na cidade 

de Caruaru-PE conta com uma equipe de 06 Assistentes Sociais que atuam no âmbito da 

Proteção Básica. O equipamento presta escuta qualificada e faz encaminhamentos para inclusão 

no Cadúnico, transferência de famílias e pessoas, exclusão (Sistema lógico ou desligamento 

voluntário), consultas, alterações e atualizações, incluindo visitas domiciliares. 

 São organizados de acordo com o instrumental do Ministério de Desenvolvimento 

Social, através de agendamento Interno de Município e visitas domiciliares como já citado 

acima. 

 Nesta unidade existem todos os profissionais previstos na NOB/RH/SUAS para este 

tipo de serviço, cujo gestor é o Sr. Helder Isaac Lins Leal. 

 Seu público alvo são prioritariamente as famílias em vulnerabilidade social, em estado 

de pobreza e extrema pobreza conforme renda declarada, e famílias com renda per capita até 

meio salário mínimo. 
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 Desde a implantação deste serviço no município tem-se uma estimativa de 

aproximadamente 60 mil famílias cadastradas e 29 mil beneficiárias do Programa Bolsa 

Família, numa folha de pagamento maior que 4 milhões de reais. 

 Nesta unidade o Assistente Social desenvolve escuta qualificada, visitas domiciliares, 

encaminhamentos, relatórios e pareceres sociais. 

 

Pesquisa de Campo  

 

A Assistente Social entrevistada foi K.R.A.S CRESS 5836, 4ª Região PE, no dia 20 de 

agosto de 2019, que se mostrou disponível para a atividade, respondendo às perguntas com total 

capacidade. Sua atuação acontece no CRAS Maria Auxiliadora em Caruaru-PE, já citado 

anteriormente neste relatório, cujo endereço é Rua Inocêncio Leonel, nº 137, bairro Maria 

Auxiliadora em Caruaru-PE, com telefone nº (81) 3701-1012. Com formação há 10 anos pela 

Universidade Estadual da Paraíba, trabalhando nesta área por igual período ao da formação, 

porém nesta instituição está trabalhando de forma contratada há 02 anos,  em Caruaru-PE, com 

especialização em Saúde Pública, tem a função de orientar, planejar, executar programas e 

serviços aos usuários da instituição. Seguindo o Código de Ética do Serviço Social atua na 

perspectiva de direitos dos usuários da Assistência Social, orientando os mesmos sobre seus 

direitos, baseando-se nos serviços ofertados. 

Os Instrumentais Técnico-operativos mais utilizados pela mesma são: Entrevistas, 

Visita Domiciliar, Grupos operativos, Busca ativa, Relatórios, Pareceres, Estudo de Caso, 

Estudo Social, Laudo Social e Fichas de atendimento. 

De acordo com os instrumentais mais utilizados pela profissional, podemos mencionar  

que os dois de maior utilização são a Entrevista e a Visita Domiciliar, pois ao atender o usuário 

inicialmente ela usa a Entrevista, instrumental que permite realizar uma escuta qualificada e 

estabelecer uma relação dialógica intencional com o usuário, pela qual busca conhecer a 

realidade social, econômica, cultural e política onde o usuário está inserido e que incide direta 

ou indiretamente sobre as suas demandas. Para isso, a Entrevista deve estar articulada com as 

dimensões teórico-metodológica, ético-política, e técnico-operativa da profissão de forma 

articulada e não isolada. 

Já a Visita Domiciliar permite ao Assistente Social se aproximar da realidade do usuário, 

conhecendo suas condições e modo de vida expostos em seu cotidiano familiar e comunitário. 

É de extrema importância, pois através desta visita, o Assistente Social pode verificar se há 

verdade nos dados coletados na instituição, a partir de uma análise mais contextual. Lembrando 

também que ao realizar a Visita Domiciliar, o profissional não deve fazê-la com o intuito de 

fiscalização ou pensando em prejudicar o usuário, e sim de forma a obter os dados necessários 

para ajudá-lo da melhor maneira possível.  

Complementando este assunto sobre a Visita Domiciliar gostaria também de acrescentar 

a observação que fiz durante a exibição do filme “Uma lição de amor” de 2001, sugerido pelo 

livro de estudo indicado pela Uninter, no qual a visita domiciliar da Assistente Social a casa do 

protagonista foi crucial para que fosse verificado a impossibilidade do mesmo atuar na criação 

e educação da filha que já estava com 6 anos de idade e já tinha a idade mental quase que 

superior ao do pai que tinha idade mental de 7 anos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo foi de imensa importância para a formação dos profissionais da área 

de serviço social e de administração, pois foi possível realizar uma síntese da atuação cotidiana 

e entendermos melhor o papel de alguns instrumentais utilizados pelo sistema, além de nos 

aprofundarmos no assunto com a pesquisa teórica e com as indicações de filmes do livro. 

Acerca do  Cadastro Único, foi possível conhecer o precursor com o Programa Bolsa Família, 

que traz consigo o Pacto Federativo Interministerial de promoção de intersetorialidade acerca 

das condicionais de Assistência, Saúde e Educação, conforme o Decreto 8.805 de julho/2016, 

que regulamenta o BPC/LOAS fortalecendo a articulação com a Previdência. 
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RESUMO 

O presente estudo visa apresentar a história da administração pública no Brasil, abordando de forma crítica os 

eventos brasileiros como a Ditadura Militar, da redemocratização, da modernização econômica do Brasil e o 

Cenário Político Mundial. Serão repensados também os conceitos de Cidadania, Democracia, Estado, Políticas 

Sociais, Direitos Sociais e o local onde estes direitos estão garantidos. Além de mencionar também as diferenças 

e semelhanças entre Ciência Política e Teoria Política e a Formação Econômica do Estado Brasileiro. Utilizarei os 

seguintes autores: Cesar Beras, Lucas Rodrigues entre outros citados na Referência Bibliográfica.  

Palavras-Chave: Política. Administração Pública. Brasil. Estado. Direitos. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to present the history of public administration in Brazil, critically approaching Brazilian 

events such as the Military Dictatorship, redemocratization, the economic modernization of Brazil and the World 

Political Scenario. The concepts of Citizenship, Democracy, State, Social Policies, Social Rights and the place 

where these rights are guaranteed will also be rethought. In addition to mentioning the differences and similarities 

between Political Science and Political Theory and the Economic Formation of the Brazilian State. I will use the 

following authors: Cesar Beras, Lucas Rodrigues among others cited in the Bibliographic Reference. 

Keywords: Politics. Public administration. Brazil. State. rights. 

 

ABSTRACTO 

El presente estudio tiene como objetivo presentar la historia de la administración pública en Brasil, abordando 

críticamente eventos brasileños como la Dictadura Militar, la redemocratización, la modernización económica de 

Brasil y el Escenario Político Mundial. También se pensarán los conceptos de Ciudadanía, Democracia, Estado, 

Políticas Sociales, Derechos Sociales y el lugar donde se garantizan estos derechos. Además de mencionar también 

las diferencias y similitudes entre la Ciencia Política y la Teoría Política y la Formación Económica del Estado 

Brasileño. Utilizaré los siguientes autores: Cesar Beras, Lucas Rodrigues entre otros citados en la Referencia 

Bibliográfica. 

Palabras clave: Política. Administração Pública. Brasil. Estado. derechos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

No período que antecedeu a Ditadura Militar durante os anos de 1945 a 1964, em que a 

sociedade brasileira vivia o regime populista se deu as origens do Regime Militar (1964 – 1985) 

. Ao iniciar-se a década de 1960, o regime até então instaurado, tembém conhecido como 

populismo, entrava em sua crise terminal, incluindo diversos fatores de ordem econômica, 

financeira, política, social e institucional que levaram à parada do processo de governo. 

Em relação  à economia, destaca-se o aumento da inflação e o endividamento externo. 

Na política, as tensões advinham do realinhamento político-partidário. As lutas sociais também 

se intensificaram. A classe operária urbana visava à reposição dos salários corroídos pela 

inflação, o reconhecimento das centrais sindicais e o fim do controle do poder público sobre os 
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sindicatos. Na zona rural, lutavam pelos princípios trabalhistas consagrados na Consolidação 

das Leis do Trabalho de 1942, cujos benefícios se estendiam apenas aos trabalhadores urbanos; 

lutavam também pela Reforma Agrária. 

O Golpe Militar foi resultado de uma extensa conspiração das elites econômicas ligadas 

ao capital monopolista, nacional e estrangeiro, os militares, algumas camadas das classes 

médias urbanas que temiam a suposta ameaça comunista. Também contou com o apoio dos 

EUA, que prestava auxílio financeiro aos elementos de oposição à República Populista. 

Ao tomar o poder, os militares editaram um Ato Institucional que confere ao governo o 

poder de investigar e punir os responsáveis por atos tidos como “subversivos” e contrários à 

segurança nacional. 

O período da Ditadura Militar teve como governos o Marechal Humberto de Alencar 

Castello Branco, Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João 

Baptista Figueiredo. 

 

OS GOVERNOS BRASILEIROS 

 

No governo de Castello Branco, os desafios imediatos eram de sanear as contas públicas, 

reequilibrar o balanço de pagamentos, avançar o processo de modernização das instituições 

públicas para atender às demandas do capitalismo e , naturalmente, conter o que se imaginava 

que fosse um processo de “guerra” revolucionária interna. Várias medidas impopulares foram 

adotadas neste período. 

No governo de  Arthur da Costa e Silva, intensificaram-se as disputas entre civis e 

militares que compunham a enorme coalizão de apoio ao governo. Ocorreram vários eventos 

para intimidar os militares, o que causou a edição do Ato Institucional – 5 (AI-5) que não tinha 

prazo para acabar. Este AI-5 concedia total poder a Presidência da República para colocar em 

recesso todas as casas legislativas, intervir em Estados e Municípios, cassar mandatos e 

suspender direitos políticos, remover, reformar ou aposentar qualquer servidor público, decretar 

Estado de Sítio, confiscar bens, suspender direitos e garantias constitucionais estabelecer a 

censura entre outros. As consequências deste Ato foram devastadoras, o país mergulhou numa 

autêntica  Ditadura Militar. 

No governo de Garrastazu Médici, conseguiu-se conciliar os diferentes grupos e 

facções, civis e militares, que disputavam entre si a condução dos rumos do regime vigente. 

Além de estabilizar internamente, o governo pôde se beneficiar de uma conjuntura econômica 

internacional favorável. Esse período conheceu um crescimento sem precedentes, o qual se 

tornou como milagre econômico brasiteiro, o que fez com que o Regime militar fizesse do 

desempenho econômico seu principal componente da sua publicidade. 

O governo de Geisel foi marcado pela perseguição de dois objetivos ambiciosos, um 

político e outro econômico. O político tinha a ambição de superar o regime de exceção vigente 

e constituir um regime constitucional. O econômico tinha como objetivo manter o ritmo de 

crescimento legado pelo "milagre econômico" por meio de um segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento, que previa investimentos nas áreas de energia, transportes, petroquímica etc. 

O governo de Figueiredo foi marcado pela pior crise econômica da história republicana, 

com endividamento interno e externo descontrolado e diversos casos de corrupção, cuja 

divulgação se tornou possível pela relativa liberdade de imprensa implantada por Geisel. 
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Acabando com a Ditadura e iniciando um novo tempo no Brasil surge o novo governo 

de José Sarney, embora tenha sido eleito Tancredo Neves,  que faleceu antes de assumir o 

mandato, ficando assim o seu vice na Presidência. Este governo se caracterizou pelo descontrole 

inflacionário, contra o qual foram implementados vários planos de estabilização econômica, 

dos quais o Plano Cruzado foi o mais importante, prevendo um congelamento total de preços e 

salários. Foi durante este governo que foi redigida e aprovada  em 1988, uma nova Constituição, 

a qual está vigente até os dias de hoje, embora já tenha sido emendada diversas vezes. Começa 

aqui o processo de transição do Regime Militar em direção à Democracia. A primeira eleição 

direta  para a Presidência da República realizou-se em 1989. Sendo eleito  Fernando Collor de 

Mello, o qual tomou posse em março  de 1990.  

O governo Collor durou apenas pouco mais de dois anos, sendo interrompido por um 

impeachment do presidente por parte do Congresso Nacional, devido a investigações que o 

acusavam de manter um esquema de corrupção, realizadas pela Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI), relativo ao exame das atividades do seu caixa de campanha, Paulo César Farias.  

Posteriormente vieram os governos de Fernando Henrique Cardoso, Luis Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff que adotaram as mesmas medidas. 

Referente a economia e política no Brasil podemos dizer que a sua dívida externa teve 

início desde quando o Brasil se tornou independente de Portugal, pois transferiram parte 

substancial da dívida de Portugal para o Brasil.  A segunda grande Guerra Mundial e a Guerra 

Fria fizeram com que alguns países se aproximassem mais do Brasil, como os Estados Unidos, 

a Inglaterra e a Alemanha.  

Nos dias atuais, o Brasil busca representar um papel no cenário internacional  mais 

compatível com seu tamanho e o da sua população. Por outro lado, a partir das privatizações 

são cada vez mais constrangidas as bases do poder nacional.  

Referente às relações com os países vizinhos o marco mais importante é o Mercado 

Comum do Sul (Mercosul), com o objetivo de alcançar uma aliança comercial entre os Estados-

membros. 

 

ESTADO E DIREITOS 

 

Segundo César Beras, o termo Cidadania advém do termo em latim civitas, que 

correspondia, nas sociedades antigas, à vida nas cidades. Essa noção se referia ao modelo 

romano e grego de funcionamento das cidades – estado. A noção clássica que influencia até 

hoje a discussão sobre o tema advém de Marshall, que afirmava que “ a Cidadania é aquele 

estatuto que se concede aos membros de pleno direito de uma comunidade''. Os seus 

beneficiários são iguais no que respeita a direitos e obrigações”. De acordo com Pinsky, ser 

cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, 

ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos 

políticos. Os direitos Civis e os Políticos não asseguram a democracia sem os direitos Sociais, 

aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o direito à educação, ao 

trabalho, ao salário justo, à saúde, à uma velhice tranquila. Exercer a plena cidadania é ter 

direitos civis, políticos e sociais.  

Em relação à Democracia, podemos dizer que é um conceito histórico e em aberto, e 

não significa afirmar que esta não tem conteúdo, mas, sim, que foi e é atravessada por diversos 
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conteúdos. O conceito clássico de Democracia já permite compreender de forma nítida a 

problemática do Governo do Povo. O conceito, em si, não define a priori, que povo, e, logo, 

nem que forma de governo. Define a regra – o povo governa -, mas deixa em aberto as formas 

específicas que ao longo da história, foram diversas e dependentes das tensões locais, fruto de 

diferentes interdependências funcionais, do conjunto de necessidades que os diferentes 

participantes buscavam e representavam uns para os outros. 

 

 

ESTADO 

 

O Estado é um dos principais objetos de estudo das Ciências Políticas. Podemos 

observar o pensamento de filósofos e políticos modernos e contemporâneos, que estabeleceram 

o conceito de Estado. Dentre eles, temos Nicolau Maquiavel que demarcou o limiar da teoria 

política moderna, inovando ao falar do Estado e da política sem relacioná-los com religião ou 

com aspectos metafísicos. Observamos também o pensamento de dois filósofos que viveram e 

escreveram suas obras no contexto do Iluminismo: Kant e Hegel, gritando contra o absolutismo 

e defendendo o exercício das liberdades individuais, cujas teses são utilizadas até os dias de 

hoje nos estudos sobre o Estado. 

 

CIÊNCIA POLÍTICA 

 

A Ciência Política é um ramo, uma especialidade dentro das chamadas Ciências 

Sociais, que se dedica aos estudos das instituições políticas e aos fenômenos políticos de um 

dado governo. Ela cuida, principalmente, dos atores e dos atores que participam de atividades 

políticas, considerando suas ações e o cenário em que essas ações são tomadas. 

A Teoria Política faz parte da Ciência Política e estuda o pensamento, a filosofia e a 

história da construção de conceitos clássicos por meio de autores do Século XV até os dias 

atuais. 

 

 

 

POLÍTICA SOCIAL 

 

Políticas Sociais são formas mais ou menos institucionalizadas que as sociedades 

constroem em seu processo histórico para proteger ou promover parte ou todos os seus 

membros. Inclusive aquelas que dizem respeito à pobreza e à desigualdade, além de visar o 

desenvolvimento econômico e a redistribuição de riqueza e renda. De modo geral, são 

consideradas políticas sociais, todas as intervenções públicas nas áreas da Seguridade Social, 

Saúde, Educação, Emprego, Saneamento, Habitação e Estrutura Fundiária. 

DIREITOS SOCIAIS 

 

Os Direitos Sociais são os direitos elencados na Constituição Federal Brasileira de 

1988, em seu artigo 6º: Educação, Saúde, Alimentação, Trabalho, Moradia, Transporte, Lazer, 

Segurança, Previdência Social, Proteção à maternidade  
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e à infância e Assistências aos desamparados. Destacamos para estudo mais aprofundado nestas 

disciplinas os direitos à Previdência Social, Assistência Social e à Saúde. Sabendo que os três 

são universais, apenas um deles necessita de contribuição prévia que é a Previdência Social; os 

outros dois independem de contribuição. 

 

FORMAÇÃO ECONÔMICA BRASILEIRA 

 

A Formação Econômica do Estado Brasileiro se deu desde a expansão do capitalismo 

mercantilista através do colonialismo, quando os países europeus buscavam novas áreas de 

terras para explorar seus recursos naturais e ampliar o poder econômico da metrópole. No caso 

do Brasil, fomos colônia Portuguesa por cerca de 400 anos. Esta colonização portuguesa trouxe 

mais uma dependência ao capital britânico do que à própria Coroa da metrópole. Mesmo após 

o Brasil tornar-se império e república, vimos a relação colonial com os países capitalistas 

europeus perdurarem até o final da Segunda Guerra Mundial, quando passamos então a uma 

grande dependência econômica, agora dos Estados Unidos da América. Ocorreu um projeto de 

expansão capitalista fundada no latifúndio, em especial na economia cafeeira, crescente no 

Brasil, trazendo consigo a mecanização da produção e a modernização do país, em especial do 

sistema de transportes para escoar a produção. Em 1930, ocorre o mesmo quando Getúlio 

Vargas incorpora os interesses da burguesia industrial, em franca ascensão no país, a qual 15 

anos mais tarde vai temer do ditador criado por ela mesma e reivindica para si o exercício do 

poder do Estado. Repetindo a história em 1964 e na década de 1980, com a redemocratização, 

sempre espoliando a classe trabalhadora do exercício do poder em todos estes processos. Como 

dizem os marxistas, o “Estado é o Comitê Executivo da Burguesia”. 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi exposto acima, posso dizer que os conceitos trabalhados foram 

de grande valia para adquirirmos o conhecimento necessário nesta área. Podemos visualizar a 

evolução econômica do estado Brasileiro, além de destacarmos a democracia e a cidadania, 

conceitos muito importantes para nós brasileiros. Ficamos atualizados com os Direitos Sociais, 

além de conhecermos também a Política Social e a Teoria Social. Percebemos também quão 

grande é a importância de nossa Constituição Federal e alguns dos direitos nela existentes. 

 

 

  



 Florianópolis, Ed.9, n.01, Março/2022 - ISSN/2675-5203 
27 

REFERÊNCIAS 

OLIBERAS, César. Democracia, cidadania e sociedade civil. Curitiba: Intersaberes, 2013. 

Texto Rotas da Aprendizagem. 

VEIRA, Dennison de. História do Brasil: Política e economia. [Livro eletrônico] Curitiba: InterSaberes, 2012. 

VIEIRA, Evaldo. Os direitos e a política Social. 3. Ed.São Paulo: Cortez, 2009.    

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Publicação Mensal da INTEGRALIZE 

Aceitam-se permutas com outros periódicos. 

Para obter exemplares da Revista impressa, entre em contato com 
a Editora Integralize pelo (48) 99175-3510 

 

 

INTERNATIONAL INTEGRALIZE SCIENTIFIC 

Florianópolis-SC 

Rodovia SC 401, Bairro Saco Grande, 

CEP 88032-005. 

Telefone: (48) 99175-3510 

https://www.integralize.onlin 


