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A EVOLUÇÃO DA EXCLUSÃO SOCIAL NA ATIVIDADE 
CANAVIEIRA PAULISTA 

 
Resumo 

Apesar do fato de que a escassez de mão-de-obra ter sido historicamente uma das razões 
de ordem econômica derivadas da demanda, mais utilizada para explicar o padrão de 
mecanização do corte de cana-de-açúcar alcançado em vários países do mundo, no Brasil ela 
se deu fundamentalmente por razões trabalhistas e políticas, o que tem gerado um grande 
desemprego no campo.A modernização recente da atividade canavieira paulista, sob o 
discurso de uma produção mais limpa e sustentável, tem sido marcada pelos conflitos quanto 
ao uso do fogo e pela mecanização agrícola, o que tem acelerado significativamente o seu 
quadro de exclusão social, com a eliminação gradativa de pequenos fornecedores e um 
acelerado processo de extinção de postos de trabalho.  

Com o avanço da mecanização da colheita nas melhores áreas dos canaviais, têm restado 
para os trabalhadores que ainda encontram emprego na atividade as áreas em piores 
condições, onde a operação da colheita é mais difícil, o que diminui a produção diária e 
conseqüentemente, os salários. 

Além disso, um segundo problema identificado no modelo de cálculo dos salários destes 
trabalhadores é a sua dissonância frente ao real valor do material colhido, pois desde a safra 
de 1997/98, o teor de açúcares totais recuperáveis, conhecido pela sigla ATR, transformou-se 
em uma nova moeda de troca para empresários e produtores, o que não se estendeu aos 
trabalhadores, provocando uma inestimável perda salarial. 

Frente ao atual discurso do movimento empresarial brasileiro, que se propõe a um 
desenvolvimento sustentável mais amplo, é inconcebível e incoerente que o principal aspecto 
social que envolve a cultura da cana-de-açúcar, o emprego, seja relegado às condições sub-
humanas de trabalho penoso, insalubre e miserável. 

O trabalho aponta que a sustentabilidade social da atividade canavieira, tão necessária 
ao conjunto da sustentabilidade do sistema, só poderá ser alcançada após um conjunto de 
reformas de cunho social e político no ambiente institucional que envolve a atividade no 
estado. 
 
Palavras-Chave: trabalho rural, salários, cana-de-açúcar. 
 
1. Introdução: 

A produção de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, sob a égide de alcançar um 
desenvolvimento com maior sustentabilidade econômica e ambiental, tem passado por uma 
forte modernização tecnológica, marcada pelos conflitos quanto ao uso do fogo e pela 
mecanização agrícola, o que tem gerado uma série de problemas sócio-econômicos, como o 
desemprego de trabalhadores e a exclusão de pequenos fornecedores, agravando sua 
insustentabilidade social. 

A experiência internacional, se usada como um subsídio ao entendimento desta 
problemática em questão, nos mostra que nos principais países produtores de cana-de-açúcar, 
como Austrália, Cuba e Havaí, foi justamente a escassez de mão-de-obra, evidenciada em 
determinados períodos da história destes países, que induziu a mecanização de suas lavouras, 
ainda que sob o uso do fogo, uma realidade muito diferente do que se observa no Brasil. 
(VEIGA FILHO, 1998). 
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De acordo com GRAZIANO DA SILVA (1998), este fenômeno da “escassez de mão-
de-obra” não ocorre no Brasil, onde muito pelo contrário, o emprego agrícola ainda é 
responsável pela garantia de renda a pelo menos dois milhões de famílias. 

Para ALVES (1991), foram justamente as greves dos cortadores de cana na década de 
80 que tiveram um peso decisivo na opção dos empresários pela colheita mecanizada da cana-
de-açúcar. Entretanto, foi apenas nos anos 90 que a preocupação da sociedade com o meio-
ambiente tornou-se um fator crucial na equação da mecanização da lavoura canavieira.  
(GONÇALVES, 2001). 

Segundo ABRAMO FILHO e MATSUOKA (1993), ao mesmo tempo em que o álcool 
combustível era louvado por suas características de combustível menos poluente que a 
gasolina, a atividade da colheita de cana queimada sempre foi criticada como excessivamente 
prejudicial à qualidade de vida, principalmente pelo incômodo causado pelas fuligens da 
palha queimada que caem sobre as cidades. Além disto, mostrava-se absolutamente 
contraditório que um setor produtor de energia renovável, na forma de álcool e açúcar, fosse, 
ao mesmo tempo, um grande desperdiçador de energia, através da queimada da palha de cana.  

Durante toda a década de 90, os diversos problemas causados pelo fogo sobre o meio-
ambiente, foram se somando à insatisfação popular, ganhando uma grande força política nas 
regiões canavieiras do Estado de São Paulo, onde se proliferaram ações judiciais contra a 
prática da queimada, baseadas na constituição federal de 1988, que proibia o uso do fogo 
como prática agrícola.(SZMRECSÁNYI, 1994). 

Todo este movimento resultou na elaboração de uma série de decretos municipais e 
estaduais, onde o que mais se destacou foi o decreto nº 42.056 de 06 de agosto de 1997, que 
estabeleceu o "Plano de Eliminação de Queimadas" no Estado de São Paulo, que vigorou até a 
promulgação da Lei nº 10.547 de 02 de maio de 2000, posteriormente regulamentada pela Lei 
nº 11.241, em 19 de setembro de 2002. 

De acordo com GONÇALVES (2002), a mecanização que já vinha ocorrendo no setor 
em um ritmo mais lento, encontrou respaldo neste debate das queimadas, e veio a generalizar-
se por todo o Estado de São Paulo. Por sua vez, a regulamentação das queimadas no Estado de 
São Paulo, se tornou o eixo de uma série de transformações econômicas, sociais e ambientais. 
A mecanização, acelerada pela regulamentação, tornou-se inexorável, trazendo o desemprego 
e a liberação de terras para os municípios do interior paulista, o que tem demandado ações 
corretivas do Estado. Por outro lado, a colheita de cana crua trouxe benefícios ao meio 
ambiente e às populações urbanas, e novas oportunidades às empresas do setor, como a 
diversificação produtiva. 

Por sua vez, este avanço na mecanização da colheita tem deslocado a sazonalidade da 
mão-de-obra para o período do plantio, induzindo as empresas a mecanizarem totalmente 
também este processo (COSTA, 2000). Entretanto, embora a decisão de mecanizar seja da 
esfera privada dos capitais envolvidos, todo o peso dos problemas gerados tem recaído sobre 
o Estado, enquanto as empresas do setor vêm obtendo lucros com este "novo modo de 
produção", tanto através das reduções de custos promovidas pela mecanização da colheita e 
do plantio, quanto pela melhoria da qualidade e do rendimento da matéria prima. 

Dentro deste novo modelo de produção, o conceito de desenvolvimento sustentável, que 
na teoria é um desenvolvimento social compromissado com a questão ambiental e que visa 
garantir condições de sustentabilidade econômica e bem estar às populações presentes e 
futuras, tem sido distorcido para o atendimento dos interesses empresariais. Este trabalho 
discute como esse desenvolvimento tecnológico recente tem acelerado a exclusão social na 
atividade canavieira paulista. 
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2. Desenvolvimento e exclusão na atividade canavieira: 
 
2.1. Modernização e mecanização: um breve histórico das raízes da exclusão 

social 
Para se entender melhor as raízes dos problemas debatidos neste trabalho, vamos nos 

reportar às origens da mecanização da colheita da cana-de-açúcar, resgatando seus elementos 
principais. 

No Brasil, a cana de açúcar foi introduzida após o declínio da exploração de madeira 
(pau-brasil) no início do colonato, sendo uma cultura voltada totalmente para a exportação de 
açúcar, principalmente para a Europa, o maior mercado consumidor da época. 

Para suprir a demanda por mão-de-obra nas lavouras canavieiras do Brasil, foram 
trazidos os escravos negros, visto que os povos nativos não se adaptaram ao trabalho escravo. 
(OSAKABE, 1999). 

Segundo RAMOS (1991), o trabalho escravo se tornou a forma mais adequada para o 
tipo de exploração agrícola colonial implantado no Brasil, contribuindo para a formação do 
característico tripé: latifúndio, escravidão e monocultura, em que se assentou a atividade 
canavieira no Brasil. 

Na colônia espanhola de Cuba, de acordo com FRAGINALS(1987), o grande surto 
açucareiro se deu no século XVIII, em razão de uma conjuntura internacional altamente 
favorável, da garantia do fornecimento de negros, firmada com os ingleses em 1713-1714, e 
da posterior fundação da Real Companhia de Comércio de Havana, até a tomada de Havana 
pelos Ingleses. Entre 1963 e 1792 Cuba se tornou o terceiro maior produtor mundial, com a 
cana-de-açúcar invadindo matas, cobrindo as terras férteis, e com uma exploração cada vez 
mais intensa dos escravos. 

Segundo o mesmo autor, “açúcar e negros” cresceram paralelamente na ilha. Estima-se 
que entre 1765 e 1790 tenham entrado dois mil escravos negros por ano em Cuba, e mesmo 
com a proibição deste comércio em 1820, desembarcaram onze mil, cento e quarenta negros 
em 1821. Entre 1826 e 1835 cerca de cem mil escravos haviam sido importados.  

Apesar da predominância da mão-de-obra escrava, o trabalho assalariado também 
desempenhou um papel importante nessa etapa de rápido crescimento da economia açucareira 
cubana, e na verdade não houve uma passagem de uma forma de trabalho à outra, e sim uma 
justaposição, inclusive com o surgimento do escravo alugado. 

Após a grande expansão açucareira de 1837, uma série de fatores fez com que o tráfico 
negreiro caísse consideravelmente. Percebendo as grandes desvantagens da escravidão, a 
“sacarocracia Cubana” procurou formar uma grande massa assalariada, com projetos de 
colonização e imigração. Com o aumento do preço do escravo após 1820, o assalariamento 
passou a despertar interesses, e várias propostas e ações grotescas foram surgindo, como a 
submissão de vadios, negros libertos, isleños, irlandeses, etc. 

No caso Australiano, com a "Política para uma Austrália Branca" após a constituição da 
Federação em 1900, foi proibida a imigração de não-europeus ao país, o que afetou 
severamente a produção de cana-de-açúcar australiana. (GUEDES, 2000). 

De acordo com VEIGA FILHO (1998), em meados de 1920 os trabalhadores rurais da 
região canavieira de Queensland-Austrália, eram tidos como os mais bem pagos do mundo, o 
que incentivou a adoção das tecnologias poupadoras de mão-de-obra. 

De acordo com RIPOLI & VILLANOVA (1992), a colheita mecanizada na cultura 
canavieira foi introduzida, pela primeira vez no mundo, no Hawai, nos idos de 1906.  

A escassez de mão-de-obra tem sido uma das razões de ordem econômica derivadas da 
demanda, mais utilizada para explicar o padrão de mecanização do corte de cana-de-açúcar 
alcançado em vários países do mundo, segundo VEIGA FILHO (1998). 
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Os países/regiões de lavouras totalmente mecanizadas já em 1981, segundo o mesmo 
autor, como a Austrália, o Hawai e a Luisiana (EUA), partilhavam de três características 
comuns: intensivos em tecnologia com alta produtividade da força de trabalho, escassa 
população rural e alto padrão médio de vida dos habitantes, além do alto nível de salários. 

Até a II Guerra Mundial, todo o processo produtivo canavieiro da Austrália já havia sido 
mecanizado, com exceção do corte, apesar das primeiras tentativas já terem sido iniciadas 
neste período sem muito sucesso comercial, com as cortadeiras de cana inteira (wholestalk 
harvesters). 

As tentativas de desenvolvimento de colhedeiras foram se dando nos anos 30 e 40 
basicamente pela Fairymead Sugar Company, até que na década de 1950 ingressaram outras 
empresas, inclusive algumas multinacionais, impulsionadas pelas condições favoráveis da II 
Guerra. Desta forma, depois de superados diversos obstáculos, a partir dos anos 60 os 
resultados começaram a aparecer, difundindo-se rapidamente com a criação das cooperativas 
de serviços mecanizados.  

De 1965 a 1971, a Austrália passou de 37% para 98% da sua produção colhida 
mecanicamente, em uma área de 300 mil ha dispersa em propriedades com tamanho médio de 
36,5 ha. Atualmente, em boa parte da lavoura canavieira Australiana, pratica-se a colheita de 
cana crua, por ser mais econômica. Todavia, em parte do território ocupado pela cultura ainda 
se pratica a queima como prática que facilita a operação das máquinas e a germinação da 
lavoura, assim como na Lousiana-EUA e no Hawai.  

Em Cuba, após a Revolução de 1959 uma série de transformações sociais e econômicas, 
como a reforma agrária, a diversificação agrícola e o aumento de postos de trabalho urbanos, 
conduziram a produção canavieira à mecanização dos processos agrícolas. Para se ter uma 
idéia da magnitude da escassez de mão-de-obra originada, o governo cubano foi obrigado a 
mobilizar milhares de trabalhadores não-agrícolas para a safra de 1970, onde foram colhidas 
8,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar (VEIGA FILHO, 1998). No entanto, em razão de 
dificuldades práticas e técnicas, incluindo a ausência de troca de experiências causada pelo 
bloqueio norte-americano, apenas 1% da produção de 1970 pode ser colhida mecanicamente. 
Em 1979 esse percentual chegou a 42%, mas somente após a introdução das máquinas KTP-1 
foi que o sistema se acelerou, chegando a 71% dos 1,3 milhão de hectares colhidos no final da 
década de 80. 

De acordo com ALVES (1991), as primeiras atividades a serem mecanizadas na lavoura 
canavieira brasileira foram o transporte, o preparo do solo e o plantio, ainda que parcialmente. 
No final da década de 60, passou a ser mecanizado o processo de carregamento de cana, 
através da substituição de trabalhadores braçais por guinchos mecânicos, que empilhavam e 
carregavam a cana do chão para as carrocerias dos caminhões. No início da década de 70 as 
perspectivas pessimistas quanto à possibilidade de falta de braços frente ao crescimento da 
lavoura, incentivaram bastante a mecanização do corte. Entretanto, o processo de 
modernização da agricultura no Brasil e a dinâmica populacional se encarregaram de resolver 
o problema, pondo a disposição do setor um enorme contingente de trabalhadores. VEIGA 
FILHO (1999), concorda com esta visão e afirma que o período de vigência do Proálcool foi 
marcado por esta abundância de mão-de-obra de baixa qualificação e baixo custo, o que 
favoreceu o atraso na adoção da mecanização da lavoura.  

Todavia, as constantes greves feitas pelos trabalhadores durante os anos 80 foram 
decisivas para a mecanização da colheita de cana-de-açúcar na região de Ribeirão Preto, o que 
pesou mais do que a equação entre custo de operação da máquina e o salário pago por unidade 
colhida, normalmente feita quando se quer mecanizar uma operação. (ALVES, 1991). 

É interessante observar que as razões que levaram ao processo de mecanização da 
agricultura são praticamente as mesmas encontradas para o processo de automação dos 
sistemas produtivos industriais. 
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Segundo SCHMITZ(1985), o uso de máquinas nos processos produtivos vem desde 
Adam Smith (1776), que as colocava como uma das circunstâncias básicas que levaram ao 
aumento da quantidade de trabalho desempenhado pelas pessoas, possibilitando que um 
homem fosse capaz de fazer o trabalho de muitos. 

De acordo com o mesmo autor, a relação condicionante existente entre tecnologia e 
trabalho é encontrada tanto em URE (1835) quanto em MARX (1867), sendo muito bem 
exemplificada por Charles Chaplin no filme "Modern Times". 

Segundo uma citação de MARX (1933) feita pelo autor, a introdução da maquinaria é o 
ponto culminante do processo de "subordinação da manufatura pela maquinofatura", por 
permitir ao capital, a quebra dos limites de seu controle sobre o processo de trabalho. 

Com a máquina dispensando requisitos como habilidades e força muscular, foi possível 
rebaixar os níveis salariais nos sistemas produtivos. 

Deste ponto de vista, a mecanização da colheita de cana-de-açúcar conseguiu cumprir 
dois objetivos fundamentais, que eram a melhoria do processo produtivo e a redução dos 
salários, resolvendo o problema da escassez de mão-de-obra para este fim, o que resultou na 
redução dos custos de produção. 

No período de 1963 a 1990, o aumento da produção de cana-de-açúcar, segundo VEIGA 
FILHO (1998), pode ser explicado em 34% pelo aumento da relação área/trabalhador, 
associada às tecnologias mecânicas, em 16% pelo aumento da produtividade da terra e em 
50% pelo aumento da mão-de-obra empregada. Já com relação ao crescimento da 
produtividade da força de trabalho, 32% é explicado pelo aumento da produtividade da terra, 
enquanto 68% pela mecanização do processo produtivo. 

Com o crescimento da pressão da sociedade pelo fim da prática das queimadas nos 
canaviais nos anos 90, o governo do Estado de São Paulo decretou a regulamentação da 
prática na lavoura canavieira, estabelecendo prazos para a sua total eliminação através do 
“Plano de Eliminação de Queimadas”, que passou a ser obrigatoriamente cumprido pelas 
Usinas, destilarias e fornecedores de cana, o que acelerou o processo de mecanização. 

Todavia, RIPOLI et al. (1995) estimaram que no estado de São Paulo a mecanização da 
colheita só poderia ser usada em cerca de 60% da área cultivada, em razão de sua limitação às 
áreas cuja declividade não exceda os 12%, o que representava um grande problema. 

Entretanto, a redução de custos tem se mostrado uma busca incessante e extremamente 
necessária no setor sucroalcooleiro brasileiro. Seus produtos têm enfrentado uma crescente 
concorrência no mercado internacional, o que se deve inclusive ao sucesso obtido nos Estados 
Unidos e na Europa no desenvolvimento de açúcar e álcool de outras culturas, como o milho, 
além do aumento das produções de beterraba-açucareira e da própria cana-de-açúcar em 
diversos países do mundo. 

Uma análise feita por SOUZA (2000) demonstra que, sob condições de cana crua, um 
projeto de mecanização tem indicadores mais favoráveis do que sob condições de cana 
queimada, onde a colheita manual ainda representa vantagens, sendo que quanto maior a 
proporção de cana colhida convencionalmente do tipo "crua" estiver substituindo, maior a 
probabilidade de êxito do projeto. 

De acordo com RIPOLI (1996), a economia do emprego de colhedoras de cana-de-
açúcar não está apenas na mecanização da operação do corte, mas sim na substituição das 
operações seguintes de fracionamento, limpeza e carregamento, além de outras características 
como a diminuição do transito de veículos pesados sobre o solo agrícola, a dinâmica de 
integração com o sistema de transbordo e transporte, e no caso da cana crua, a substituição da 
operação da queima, que também representa um custo agrícola, apesar do menor rendimento 
operacional. 

ROMANACH & CARON (1999), em um estudo de caso comparando a colheita 
mecanizada e manual, concluíram que a colheita mecânica apresentou menores custos do que 
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a colheita manual na empresa estudada, sendo que esta diferença chegou a 55,44% no mês de 
julho. Os autores alertam que é forte a tendência para que o plantio também seja mecanizado, 
o que reduzirá ainda mais a força de trabalho envolvida na cultura. 

Esse efeito de uma "mecanização integral" da lavoura foi estudado pela Usina Luciana, 
de Lagoa da Prata - MG, que conseguiu reduzir seus custos em mais de 50% ao mecanizar 
também o plantio. (MECANIZAÇÃO, 1999) (COSTA, 2000). 

Por outro lado, a busca pelo melhor posicionamento do setor sucroalcooleiro nacional 
no mercado tem sido associada a uma forte mudança tecnológica, a qual vários autores 
atribuem uma série de distúrbios sociais, como o desemprego e a exclusão de pequenos 
produtores do cenário sucroalcooleiro. Isso tem sido alvo inclusive de movimentos conjuntos 
entre o Estado e o Setor Privado, como o “Pacto pelo Emprego no Agronegócio 
Sucroalcooleiro” assinado em agosto de 1999, que envolveu até mesmo as montadoras de 
veículos, mas que não trouxe muitos resultados até o momento. (GONÇALVES 2000; 
MORAES, 2000; OSAKABE, 1999; RAMOS, 1999; ROMANACH E CARON, 1999). 

Segundo um estudo feito por GONÇALVES & SOUZA (1998), o impacto da proibição 
da despalha de cana por queima sobre a demanda de força de trabalho agropecuário é grande, 
o que significa desempregar algo entre 18,8% e 64,9% da mão de obra que atualmente 
encontra trabalho na lavoura canavieira. Em função da importância dessa cultura para a 
demanda de força de trabalho agropecuário, os efeitos estimados são de redução de 10,7% a 
29,3% da demanda de força de trabalho global do meio rural paulista. De acordo com os 
autores, as economias das regiões produtoras de cana para indústria dificilmente abrirão a 
possibilidade de reinserção dessa mão de obra desqualificada, a não ser mediante intenso 
programa de retreinamento. 

Para ALVES (1999), fatores como a desregulamentação do setor sucroalcooleiro, 
indefinições da política energética do país, endividamento das empresas, modernização e 
mecanização das unidades mais modernas, tem apontado para uma mudança no padrão de 
crescimento do setor, que passará de extensivo para intensivo nos próximos anos, o que 
deverá provocar um enorme impacto social e ambiental em algumas regiões, com crescimento 
no desemprego, redução da área plantada com a cultura e concentração industrial. 

Em 1999, por força das insatisfações geradas no setor, a proibição das queimadas no 
Estado de São Paulo passou por uma revisão, resultando em uma legislação mais branda, que 
entrou em vigor em maio de 2000, condicionando a redução da prática apenas para áreas 
mecanizáveis e áreas de risco. (GONÇALVES, 2000). 

Em junho de 2001, uma nova proposta de Lei foi enviada a Assembléia Legislativa pelo 
governador do Estado, elaborada a partir de estudos da Secretaria do Meio-Ambiente. Em 
setembro de 2002 essa lei foi aprovada (Lei nº 11.241/02) e passou a complementar a lei 
anterior, flexibilizando prazos e metas para a eliminação do uso do fogo nos canaviais do 
Estado. Sob a justificativa da “manutenção dos empregos”, os prazos foram estendidos até 
2021 para áreas mecanizáveis e 2031 para áreas não mecanizáveis, o que tem causado grande 
indignação na sociedade, visto que se desconsiderou totalmente o fato de que o corte 
mecanizado de cana predominantemente queimada já havia eliminado mais de 60% dos 
postos de trabalho em todo o Estado, o que derruba por terra sua justificativa “trabalhista”. 

VEIGA FILHO (1999) cita que o abandono das terras inaptas e a migração para áreas 
aptas à mecanização têm sido a prática mais freqüente entre as usinas sucroalcooleiras, o que 
segundo GONÇALVES (2002) tem causado muita preocupação e discussão nas principais 
regiões canavieiras do Estado de São Paulo. 

É imprescindível considerar, conforme afirma OSAKABE (1999), que o avanço da 
tecnologia certamente tornará viável a mecanização em áreas de maior declividade em um 
curto espaço de tempo, o que contornará o problema atual, trazendo novas e melhores 
perspectivas para o setor. 
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Os efeitos dessa transformação têm sido diversos sobre as regiões canavieiras do Estado, 
com detrimento ao emprego e aos pequenos fornecedores. Por outro lado o sistema aponta 
novas oportunidades para as empresas mais avançadas tecnologicamente, como a redução dos 
custos de produção agrícola, aumento do rendimento industrial e possibilidade de inovação de 
produtos na linha orgânica. (GONÇALVES, 2000). 

De acordo com GONÇALVES (2002), as soluções para os entraves como o desemprego 
tem se mostrado muito difícil nos diversos municípios canavieiros do Estado de São Paulo, e 
somente uma ação mais integrada regionalmente, que inclua a participação do conjunto dos 
atores sociais envolvidos com o complexo sucroalcooleiro, poderá trazer resultados realmente 
mais significativos. 

 
2.2. A regulamentação das queimadas como pano de fundo de uma nova onda 

de exclusão social.  
Quando o Plano de Eliminação de Queimadas foi estabelecido, duas das alíneas 

preliminares já diziam: “Considerando que a colheita manual de cana-de-açúcar emprega a 
maior quantidade da força de trabalho rural no Estado de São Paulo; Considerando que a 
mecanização da colheita da cana, adotada de maneira abrupta, causaria imenso problema de 
ordem social, já que centenas de milhares de empregos seriam imediatamente eliminados, 
sem tempo para absorção dessa mão-de-obra por outros setores da economia regional...”, e 
desta forma se estipularam os prazos de oito e 15 anos para a eliminação das queimadas, 
considerando serem esses os prazos suficientes para que o sistema econômico nacional 
absorvesse essa mão-de-obra de baixa qualificação. 

Desta forma, a qualificação desta mão-de-obra ficou a cargo de alguém não definido na 
lei, assim como a responsabilidade pela absorção destes “centenas de milhares de empregos”, 
como cita o próprio decreto. 

A responsabilidade por este problema recai novamente sobre a sociedade, seja através 
do Estado, das ONG’s, das instituições, etc. Quem antes sofria com o problema das 
queimadas, sofre agora com o problema do desemprego, e há quem diga que isso se estenda 
até mesmo ao problema da violência e da criminalidade. 

Em todos os sindicatos entrevistados em nossa pesquisa, das principais regiões 
canavieiras do Estado, o ambiente encontrado foi o mesmo: indignação, desolação, fraqueza, 
incapacidade, desesperança, e curiosamente uma “peça” fundamental ausente: o 
desempregado. 

Foi justamente esta última característica que mais nos chamou a atenção, pois segundo 
os presidentes dos sindicatos entrevistados, apesar da imensa quantidade de trabalhadores 
desempregados pela mecanização, poucos são os que tem retornado aos sindicatos, pois já não 
acreditam mais nestas entidades, estando conscientes de que seus empregos estão sendo 
extintos.  

De acordo com alguns entrevistados, “a situação atual é muito diferente do tempo em 
que se lutava por melhores salários, pois se tinha mobilização, e com isso se conseguia 
negociar. Hoje a luta é pelo emprego, e nem mesmo as assembléias de trabalhadores tem 
conseguido quorum suficiente para discutir alguma coisa”. 

Apesar do quadro ser o mesmo para todo o Estado, há características diferentes com 
relação ao desemprego para cada região canavieira. Existem regiões onde o desemprego é 
maior, e outras onde ele é menor, e quando cruzamos essas informações com as mudanças 
impostas na legislação e com as expectativas apresentadas pelas usinas, é possível dizer que o 
emprego no corte de cana não será totalmente extinto, pelo menos em curto prazo. Enquanto 
for econômico em algumas áreas colher cana manualmente, existirá emprego na cultura, 
assim como enquanto existir cana plantada em locais não mecanizáveis. 
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O tipo de mão-de-obra empregado também tem sido uma característica de diferenciação 
entre as regiões canavieiras do Estado. Como podemos observar na Tabela 2.2.1, nas regiões 
de maior tradição em cultivo da cana-de-açúcar, o número de trabalhadores volantes 
provenientes de outros Estados é muito grande, ao contrário do Oeste Paulista, onde a cultura 
é mais recente, e a maior parte da mão-de-obra utilizada provém da própria região ou de 
regiões vizinhas. 

 
Tabela 2.2.1 Tipo de trabalhador rural predominante nas regiões canavieiras do Estado de São 
Paulo segundo os sindicatos locais: 
 

Região Canavieira Cidade da Amostra Tipo de Trabalhador Rural 
Andradina Valparaiso Local 
Araraquara Ibaté 70% Migrante e 30% Local 
Assis Assis Local 
Catanduva Catanduva 75% Local e 25% migrante 
Jaú Barra Bonita e Lençóis Paulista Migrante + Local * 
Limeira Araras 70% Migrante e 30% Local 
Lins Promissão 55% Migrante e 45% Local  
Orlândia Morro Agudo Predominam Locais 
Piracicaba Piracicaba Migrante + Local * 
Ribeirão Preto Sertãozinho Migrante + Local * 
Sorocaba Cerquilho e Boituva Predominam Migrantes 

*Proporção indeterminada 
Fonte: Pesquisa de campo do autor 

 
No caso das regiões onde são utilizados os trabalhadores de outros Estados, podemos 

considerar que existem duas realidades conflitantes. Por um lado, o trabalhador migrante é 
mais produtivo do que os locais, além de faltar menos ao trabalho e não criar atrito com as 
usinas via sindicato. Por outro lado, o trabalhador local oferece um custo com transporte 
menor, é um cidadão da região e um eleitor local. 

O conflito entre estas duas realidades está no fato de que existem usinas que preferem 
manter o trabalhador migrante e desempregar o local, e usinas que preferem o contrário, neste 
período de transição, de acordo com os interesses políticos internos e externos de cada usina. 

Nestas regiões, uma curiosa mobilização que vem ocorrendo por parte dos sindicatos é 
no sentido de “combater” o trabalhador migrante, firmando acordos com algumas usinas onde 
estas se comprometem a manter o emprego e contratar apenas trabalhadores da região. 

Este é um assunto que pode gerar muita polêmica, pois acaba se tornando uma forma de 
discriminação social, o que é proibido pela Constituição brasileira e infringe os Direitos 
Humanos. 

Este problema precisa ser cuidadosamente discutido e estudado para que soluções 
racionais sejam encontradas. 

Nas regiões onde se utiliza apenas mão-de-obra local, nota-se uma preferência das 
usinas, neste período de transição e mesmo após ele, em manter apenas os trabalhadores das 
cidades mais próximas, em razão do custo de transporte. 

Há ainda regiões onde a mão-de-obra local já é escassa, devido à oferta de empregos em 
outros setores crescentes, como é o caso da região de Itu, onde muitas empresas estão se 
instalando e outras culturas agrícolas têm dado conta de absorver a mão-de-obra agrícola 
local. Nestas regiões o problema com o desemprego tem sido pequeno, pois os trabalhadores 
migrantes não estão retornando. Este, porém, é um caso particular que não expressa a 
realidade do Estado. 

Um fato curioso levantado nessa pesquisa tem sido o destino dos trabalhadores 
desempregados nas diversas regiões do Estado. 
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Na maioria das regiões, o desempregado tem buscado outras alternativas de trabalho, 
encontradas geralmente na informalidade, que são popularmente chamados de “bicos”. 

Em algumas cidades existem programas de requalificação de mão-de-obra, municipais 
ou via Senai/Sebrae, mas em todas as cidades visitadas na pesquisa que contam com esses 
programas, a procura tem sido muito grande, e os programas não têm conseguido atender a 
todos. 

O fato mais impressionante encontrado em nossa pesquisa foi nos sindicatos de 
Sertãozinho e Morro Agudo, onde os desempregados estão sendo recrutados para ingressar 
em frentes de ocupação de terras, que tem sido uma forma de pressão muito comum na última 
década, na luta pela reforma agrária, dos movimentos populares brasileiros. 

A situação dos trabalhadores rurais no Estado, portanto, mostra-se muito grave, e requer 
uma ação muito mais efetiva de todos os segmentos da sociedade. No item a seguir 
aprofundaremos nossa discussão sobre essa questão do emprego na atividade canavieira. 

 
3. O emprego na cana-de-açúcar: 
 

3.1. Redução em número e qualidade 
De acordo com COELHO (1997), os dados oficiais sobre o comportamento do mercado 

de trabalho na agricultura são extremamente precários, pois não mostram com clareza e 
precisão o impacto das mudanças estruturais no setor, tanto no sentido da liberação de mão-
de-obra como na geração de empregos. 

De qualquer forma, os dados disponíveis nos permitem fazer algumas considerações a 
respeito do comportamento do emprego agrícola, muito importantes para esta discussão. 

Durante os anos 90, a demanda pela mão-de-obra brasileira esteve concentrada no 
Estado de São Paulo, onde 70% concentrou-se nas regiões Noroeste, Nordeste, Centro-Oeste e 
Centro-Sul do Estado. 

De acordo com dados da Fundação SEADE as quatro principais atividades agrícolas do 
Estado de São Paulo em demanda por força de trabalho são: cana-de-açúcar, café, laranja, e 
olerícolas1, que juntas chegaram a 75,2% do total da força de trabalho agrícola do estado em 
1997, caindo para 70,3% em 1999.  

Em 1995 a cana-de-açúcar era responsável por 44,7% da força de trabalho agrícola do 
estado, o café por 11,8%, a laranja 7,6% e as olerícolas 9%. Em 1998 a demanda na cana-de-
açúcar caiu para 31,3%, enquanto que no café ela subiu para 15,9%, na laranja para 12,7% e 
nas olerícolas para 10,7%, sendo que na área cultivada apenas a cana-de-açúcar apresentou 
um crescimento expressivo, passando de 1,98 milhões de ha em 1992-94 para 2,39 milhões de 
ha em 1995-97 e 2,74 milhões de ha em 1999.2

Se compararmos a área cultivada com a geração de empregos por cultura, veremos que 
enquanto a cana-de-açúcar, com 37,6% da área gerou 29,9% dos empregos em 1999, o café 
com 4,6% da área, gerou 16,7% dos empregos, e as olerícolas, com apenas 1,2% da área, são 
responsáveis por 10,8% dos empregos gerados pelas atividades agrícolas em São Paulo. 

Isso demonstra claramente que o volume de emprego de mão-de-obra na agricultura não 
deve ser confundido com a extensão da área que esta cultura ocupa. A ocupação de mão-de-
obra é uma característica inerente à cultura, que pode ser mais ou menos intensiva neste 

                                                 
1 Olerícolas é um grupo composto por 19 culturas que englobam várias hortaliças. 
2 Dados extraídos de tabelas da SEADE: http://www.seade.gov.br 
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quesito, e a cana-de-açúcar é uma das que menos emprega homens por hectare, perdendo 
apenas para o reflorestamento, milho e soja.3

Os dados do Censo Agropecuário de 1995-96 mostram enorme queda no pessoal 
ocupado na agropecuária paulista, que passou de 1.357.113, em 1985, para 914.954, em 1995, 
o que se deve em parte aos problemas metodológicos ocorridos no Censo.  

De acordo com a Fundação SEADE, a outra parte dessa redução do emprego está 
associada tanto à queda do número de estabelecimentos e da área total, como à modernização 
do sistema produtivo das principais atividades, marcada pelo maior grau de quimificação e 
mecanização das operações de cultivo, com maior destaque, nos anos recentes, para a colheita 
e pós-colheita das grandes culturas. Essa incorporação de tecnologias poupadoras de mão-de-
obra acabou por excluir um enorme contingente de produtores e trabalhadores rurais do 
processo produtivo.  

Dados mais recentes apontam que cerca de 733.991 pessoas estariam empregadas na 
agricultura paulista em 1999. 

Em 1996 era estimado que de 250 a 350 mil trabalhadores agrícolas, e mais 100 mil na 
parte industrial, estavam envolvidos na cultura da cana-de-açúcar. Em 1999 os números do 
Sensor Rural da Fundação SEADE revelam que 219.406 trabalhadores agrícolas estavam 
empregados na cultura. 

A tabela 3.1 nos dá a distribuição da demanda da Força de Trabalho e da área colhida da 
cultura da cana-de-açúcar no Estado de São Paulo em 1996. 

 

Tabela 3.1.1 Força de Trabalho e Área Colhida de cana-de-açúcar em SP. 
 
Mesorregiões do Estado SP Demanda (%) Área (%) 
Araçatuba 6 6 
Araraquara 11 8 
Assis 6 7 
Bauru 13 14 
Campinas e Piracicaba 16 13 
Itapetininga 3 1 
Presidente Prudente 4 3 
Ribeirão Preto 27 37 
São José do Rio Preto 6 10 
Fonte: Diretório Regional do PT, 1999 

 
Percebe-se que as regiões de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto apresentam um 

comportamento inverso às de Campinas/Piracicaba e Araraquara com relação à área colhida e 
demanda de força de trabalho, podendo indicar um maior uso de tecnologias poupadoras de 
mão-de-obra nas primeiras. 

Além do problema do desemprego gerado pelo avanço deste tipo de tecnologia, é 
impossível negar a existência de uma grave deficiência no trabalho do cortador de cana: a 
qualidade do emprego. De acordo com OSAKABE(1999), boa parte dos trabalhadores 
empregados nas atividades agrícolas da cana-de-açúcar trabalham como "volantes" ou 
"diaristas", um tipo de trabalho característico pela sazonalidade na contratação do serviço, em 
época de safra, que vai de maio a novembro. Estes trabalhadores normalmente são demitidos 
durante a entressafra, permanecendo em sua maioria, sem trabalho nesse período. 
                                                 
3 Segundo dados da fundação SEADE, em 1999 a cana-de-açúcar empregava 0,0799 homens-ano/ha 
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De acordo com a autora, grande parte dos trabalhadores provém de outros Estados, 
particularmente do norte de Minas Gerais, Sul da Bahia e Goiás, e encontram na safra da 
cana-de-açúcar oportunidade de aumentar sua renda anual. Apenas na região de Ribeirão 
Preto eram empregados em 1994 cerca de 50 mil trabalhadores na safra da cana-de-açúcar, 
um número inferior aos anos anteriores. 

Estes trabalhadores são contratados por empreiteiros, os chamados "gatos", que se 
apropriam de parte do seu pagamento. Hoje, este empreiteiro é a figura direta do patrão, é o 
formador das turmas de trabalho, é o responsável pelo alojamento dos trabalhadores migrantes 
e do transporte do trabalhador até o local de colheita. São os empreiteiros que negociam, 
geralmente, os contratos com as usinas e fazendas. Hoje existem várias firmas especializadas 
na contratação de mão de obra, que executam este tipo de serviço, porém o registro em 
carteira corre por conta das usinas contratantes. Estas firmas geralmente ficam com 35% do 
pagamento destinado ao trabalhador. 

O que diferencia um trabalhador volante de um trabalhador registrado é exatamente o 
registro. Com ele, o trabalhador registrado tem garantias, como Fundo de Garantia por tempo 
de Serviço, assistência médica gratuita, repouso semanal garantido, férias remuneradas etc. 
Em contrapartida, o trabalhador volante é contratado por uma temporada de serviço que no 
geral dura de maio a meados de novembro, período que dura à safra de cana-de-açúcar. Não 
possui garantia alguma de serviço, podendo ser demitido quando convier à usina. 

Em caráter geral, de acordo com dados da PNAD de 1995, em pesquisa elaborada por 
BALSADI (1998), as principais características das pessoas ocupadas na cultura da cana-de-
açúcar e de seu trabalho no Estado de São Paulo são: 84,1% de homens contra 15,9% de 
mulheres, 50,8% com idade entre 20 e 39 anos, 46,4% concluíram o nível primário escolar 
(ensino fundamental) e apenas 0,4% o nível secundário (ensino médio), 98,8 % realiza apenas 
um trabalho na semana, 59,9% são empregados permanentes, contra 34,9% de temporários, 
82,5% possuem carteira assinada, 63,1% trabalham de 40 a 49 horas por semana enquanto 
34,1% mais de 50 horas, e apenas 85,3% contribuem para a previdência social. Com relação 
ao salário, 63,9% dos trabalhadores recebem de um a três salários mínimos. 

Se nos aprofundarmos na questão dos salários, veremos que na relação empregado 
permanente e empregado temporário, nessa faixa de maior concentração de trabalhadores, que 
vai até cinco salários, obtemos uma relação de aumento do número de empregados 
permanentes conforme se aumentam os salários e uma diminuição do número de empregados 
temporários, conforme a tabela 3.1.2 a seguir: 
 

Tabela 3.1.2: Número de trabalhadores temporários e permanentes e seus respectivos salários na 
cultura da cana-de-açúcar no estado de São Paulo. (em salários mínimos) 
 

Estrato de salário % no estrato Nº de trabalhadores Porcentagem 

  Permanentes Temporários Permanentes Temporários 

Até ½ 1,2 0 2394 0,0 100 

1/2 a 1 9,9 9577 10375 48,0 52,0 

1 a 2 33,3 38305 28732 57,1 42,9 

2 a 3 30,6 39105 22345 63,6 36,4 

3 a 5 13,1 20750 5587 78,8 21,2 

* participação no total de trabalhadores da cultura 
Fonte: Adaptado de BALSADI (1998) 
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A tabela 3.1.3 nos oferece uma comparação entre os diversos níveis salariais presentes 
na agricultura paulista de 1994 a 1997, para uma melhor ilustração desta discussão. 
 
Tabela 3.1.3: Valor Corrente dos Salários Rurais, Segundo as Categorias de Trabalhadores no 
Estado de São Paulo 1994-97 (1). 
 

Anos  Categorias  1994  1995  1996  1997  
Diarista a Seco(2) 4,71 6,85 8,82 9,50 

Volante(2) 6,25 8,92 9,46 10,06 
Administrador(3) 260,63 358,79 378,18 411,56 

Capataz(3) 170,33 250,21 255,59 268,39 
Mensalista(3) 106,38 153,81 178,74 191,74 
Tratorista(3) 150,67 215,15 250,92 272,50 

Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Instituto de Economia Agrícola - IEA. 
(1) Refere-se a novembro. 
(2) Em reais/dia. 
(3) Em reais/mês. 

 
É importante ressaltar que apesar dos dados acima colocarem o trabalhador volante em 

uma situação de melhor remuneração que os trabalhadores da categoria "Diarista a Seco", 
OSAKABE (1999) alerta que grande parte dos primeiros são contratados por intermédio de 
empreiteiros ou firmas de contratação, que chegam a reter até 50% do salário pago pelas 
usinas. 

Segundo a autora, o trabalho temporário agrícola é extremamente precário, o que 
levanta grande preocupação, tendo em vista que a tendência apresentada pelas usinas 
sucroalcooleiras4 vai no sentido da eliminação de cargos fixos para um uso predominante do 
trabalho temporário nas áreas ainda não mecanizadas. 

Um outro dado importante para esta discussão pode ser extraído da tabela 3.1.4, onde 
podemos ver como o fator regional tem grande influência sobre o valor dos salários agrícolas 
pagos dentro do Estado de São Paulo. 

 
Tabela 3.1.4 - Valor Corrente dos Salários Rurais, por Categoria, Segundo as Divisões Regionais 
Agrícolas no Estado de São Paulo em novembro de 1996. 
 
Divisões Regionais Agrícolas Diarista a Seco* Volante* 

Registro 9,37 10,32 
São José dos Campos 7,72 8,56 
Sorocaba 9,86 10,63 
Campinas 11,00 10,90 
Ribeirão Preto 8,80 9,18 
Bauru 7,94 9,50 
São José do Rio Preto 8,70 9,53 
Araçatuba 7,45 8,03 
Presidente Prudente 6,81 7,15 
Marília 7,51 8,15 
Vale do Paranapanema 8,21 9,41 
Barretos 9,74 11,14 
São Carlos 8,96 10,54 
Franca 9,56 9,47 
                                                 
4 - segundo informações obtidas nas entrevistas realizadas pelo autor. 

 13



Fonte: Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Instituto de Economia Agrícola - IEA. 
* Em reais/dia. 
 

Esta diferença existente entre os salários pagos nas diversas regiões do Estado evidencia 
um dos possíveis motivos do "atraso" na mecanização da colheita em algumas regiões, pois 
como discutido anteriormente por COSTA (2000), a mecanização tem sido uma opção de 
economia para as empresas, onde os custos do sistema de colheita convencionais têm uma 
forte influência na tomada de decisões. 

Como podemos observar através destes dados, este tipo de emprego que esta sendo 
substituído pelas máquinas colhedoras, ainda que em ritmos diferenciados para cada região 
agrícola do Estado, é um emprego ruim, de más condições para o trabalhador e de baixa 
remuneração, como discutiremos a seguir. 

 
3.2. A exclusão pela formula de cálculo dos salários 

O trabalhador rural empregado no corte de cana-de-açúcar no estado de São Paulo 
recebe de acordo com sua produtividade diária, calculada em metros convertidos em toneladas 
de cana colhida, cujas regras, valores e piso salarial são definidos anualmente em convenção 
coletiva, realizada entre sindicatos de trabalhadores rurais ligados a FERAESP, e empresários 
do setor no Estado. 

Como a cana-de-açúcar é uma cultura peculiar, com variedades com diferentes épocas 
de maturação, geralmente enquadradas em categorias como superprecoce, precoce ou “de 
ano” (12 meses) e “de ano-e-meio” (18 meses), na convenção coletiva são estipulados dois 
valores diferenciados, sendo um maior para a tonelada de cana colhida com 18 meses, e um 
menor para os demais cortes, em razão das diferenças no grau de dificuldade imposto pela 
cultura ao trabalhador, que faz com que na cana de 18 meses seu rendimento seja menor. 

O talhão de cana é formado por um conjunto de linhas ou ruas paralelas, com o 
espaçamento de 1,40 metros entre cada rua. No sistema de corte manual, cada trabalhador fica 
a cargo da colheita de um conjunto de ruas, conhecido como “eito”, aonde ele vai cortando as 
touceiras de cana e avançando para dentro do talhão. O trabalho em si consiste em abraçar um 
certo número de canas para separa-las das demais, golpear a base desse conjunto com um 
facão bem afiado e o mais rente possível do solo, em seguida cortar as pontas, que são 
indesejáveis para as usinas, e carregar esse material até a linha central do eito, dispondo-as em 
montes a fim de facilitar a operação das máquinas carregadeiras.  

A produção de cada trabalhador é medida segundo os metros lineares colhidos no eito, 
através de um compasso de dois metros, operado por um fiscal. Este fiscal é munido também 
de uma planilha (Pirulito), onde cada trabalhador, identificado por um número, tem sua 
produção anotada. Atualmente, é reservado para cada trabalhador, um eito de cinco “ruas” de 
cana. Entretanto, muitas empresas desrespeitam essa norma, impondo o sistema de sete ruas, 
que é mais penoso e menos rentável ao trabalhador. 

Devido à ausência de materiais adequados para a identificação das ruas colhidas por 
cada trabalhador, é freqüente a ocorrência de enganos e trocas por parte dos fiscais, pois 
geralmente as ruas são medidas no momento de descanso ou refeição do trabalhador, que ao 
se deslocar para algum local mais adequado ao seu descanso, como a sombra de alguma 
árvore ou mesmo do ônibus, deixa seu local de trabalho identificado de forma rudimentar, 
geralmente por uma cana cortada ao meio, fincada no solo ou no monte, com um número 
escrito com terra ou carvão, que se apaga facilmente com o vento ou com a chuva, e que, além 
disso, toma tempo do trabalhador para sua confecção. Tal problema poderia ser resolvido 
através da distribuição de plaquetas de identificação por parte dos empregadores, mas estes 
parecem não se importar com tais problemas. 

 14



Como o trabalhador recebe por tonelada colhida, e não por metro linear, como muitos 
deles gostariam, existe a necessidade de se converter metros em toneladas, e ai está um grande 
dilema para este profissional. 

No intuito de se evitar com que a conversão se de arbitrariamente pela usina ou 
produtor, é estipulado no acordo coletivo que, no início do corte de cada talhão, um caminhão 
deva ser carregado com cana colhida por trabalhadores, oriunda de três pontos diferentes, 
medidas com o mesmo compasso, o que funciona como uma amostragem da cana presente 
nesse talhão. Em seguida este caminhão segue para o setor de recebimento da usina, 
acompanhado de um trabalhador, onde é pesado em uma balança, e essa medida passa a 
definir qual a relação tonelada/metro que será adotada como padrão para aquele talhão. Assim 
torna-se possível conhecer o preço do corte do metro linear trabalhado naquele mesmo dia. 

Segundo diversos sindicatos de trabalhadores rurais do interior do Estado, essa prática é 
raramente respeitada, e na realidade a relação tonelada/metro é estipulada arbitrariamente pela 
unidade agroindustrial. 

Além disso, com o avanço da mecanização da colheita nas melhores áreas dos canaviais, 
têm restado para os trabalhadores as áreas em piores condições, como canaviais em terrenos 
irregulares e principalmente canaviais tombados pelo vento, onde a cana fica entrelaçada, o 
que dificulta sobremaneira a operação da colheita, diminuindo a produção diária dos 
trabalhadores, e conseqüentemente, seus salários. 

Segundo depoimentos de vários trabalhadores, há locais em que é possível se colher 18 
toneladas de cana em um único dia, e locais onde não se consegue colher mais que quatro 
toneladas. É essa variação nas condições de trabalho que tornam a colheita da cana-de-açúcar 
um trabalho extremamente penoso, pois mesmo sob as piores condições possíveis, cabe 
somente ao trabalhador a responsabilidade de manter o seu nível salarial. 

Os seguintes trechos de depoimentos coletados por FERREIRA et.al. (1997) ilustram 
bem as dificuldades sobre as diversas condições de canaviais encontrados no dia-a-dia do 
corte de cana: 

 
Cana na palha ou crua: 
“A palha corta a gente, onde passa a folha ela corta. Então, fica mais difícil do que a 

cana queimada. Porque a cana queimada, você abraça ela e corta.” 
“... tem que limpar a palha, tem que tirar a palha, puxar do lugar do monte, tem muito 

joçal, é um espinho pequenininho, penetra muito no corpo da gente... na cara, nas mãos, e dá 
muita coceira”. 

“Quando a gente vai cortar na palha, tem que ter muito cuidado também. Na usina X, 
teve uma mulher que foi picada nas costas, picada de jararacão”. 

 
Cana queimada de dia: 
“... ai já tem o calor do dia e dobra com o calor da cana, que ela não esfria na hora que 

você vai... a cinza fica mais solta, e solta na cara da gente... Então a gente não consegue 
trabalhar nem duas horas sem parar, tem que parar para tomar fôlego, se não a gente não 
agüenta trabalhar o dia”. 

 
Cana de 18 meses: 
“A tendência dessa cana, além dela ficar pesada, mais grossa é de cair... ela já está 

velha e começa a ventar,... ela não cai toda para um lado certo... ela cai misturada e ai, ela 
trança...”. 

 
Cana rolo: 
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“Tem umas que nem se sabe qual é o pé e qual é a ponta... cana rolo... Tem muita cana 
velha que você pega uma cana, você puxa, você não acredita, ela dá uns cinco, seis metros... 
às vezes você corta quatro, cinco vezes a mesma cana... Se você tinha que cortar naquele eito 
500 metros, a tendência é você diminuir muito, porque você atrapalha o serviço”. 

 
“... mesmo que ela caia toda para um lado, como ela fica velha, ai começa a chover, ela 

pega contato com o solo e a chuva,... ela brota... ela fica enraizada no chão... Então você faz 
uma força maior... Então ela rende menos...”. 

 
Acidentes relacionados à falta de atenção do trabalhador com seu instrumento de 

trabalho, o facão, são muito comuns nos canaviais brasileiros, e tem relação direta com o 
estado de exaustão desses trabalhadores, provocado por um conjunto de fatores tais como 
ritmo sobre-humano de trabalho, má alimentação, exposição ao sol em excesso, falta de 
descanso, problemas respiratórios, câimbras, dores musculares, stress, etc. 

 
“Eu já me cortei no caso de chover e eu continuar cortando cana. Então, o cabo do 

facão fica muito liso... A gente está querendo trabalhar para não perder o dia, escorrega...”. 
 
“A pessoa quer trabalhar muito, quase que se mata, quer passar do ponto dele, a 

pessoa está vendo que o corpo dele não vai agüentar... o corpo não agüenta de câimbra”. 
 
“O que cansa mais é você pegar uma cana pesada e precisar estar jogando no monte. E 

andar também... vai e volta, vai e volta”. 
 
“O serviço chega a ser meio agonizante. Tem uma hora que você tem que fracassar um 

pouco, maneirar, olhar para os lados, que parece que está dando um negócio na sua cabeça. 
Aquele sol forte que treme assim, aquele calor e poeira...”. 

 
Da mesma forma, e originadas pelos mesmos fatores, nota-se o grande número de faltas 

desses trabalhadores, que em sua maioria estão relacionadas a problemas de saúde e não de 
indisciplina, como se tenta passar para a opinião pública. São problemas estes, que atestam a 
urgência de uma mudança radical no sistema de trabalho no corte de cana como um todo.  

É fato que os empresários e produtores do setor não abrem mão do excelente controle 
oferecido pelo pagamento por produção, pois este é o mecanismo fundamental que garante 
para o empregador o nível de produtividade de cada trabalhador, essencial tanto para seu 
planejamento de safra quanto para futuras seleções de pessoal. Hoje a maioria das usinas da 
região de Ribeirão Preto, por exemplo, só contratam trabalhadores que produzam acima de 10 
toneladas diárias. 

Mas como garantir produção e salários em canaviais ruins, senão pelo método de 
pagamento por produção? A resposta é evidente: é preciso criar mecanismos que considerem 
as condições do canavial no sistema de cálculo de salários. 

Na década de 90, com a proibição da queima de cana em alguns locais, tornou-se 
necessário discutir uma forma alternativa de se pagar os trabalhadores para o corte da cana 
crua (sem queima), visto que o rendimento do trabalho cai pela metade em canaviais com 
palha. O acordo firmado, que se deu numa relação entre patrões e empregados, garantiu que 
em condições de cana crua o trabalhador deve receber o preço da tonelada multiplicado por 
dois, e assim vem sendo feito nos últimos anos, o que abre um precedente importante para se 
considerar outros fatores de dificuldade no método de cálculo de salários. 

No cotidiano do setor, um bom administrador sabe detalhadamente quanto uma turma de 
trabalhadores produz diariamente. Conhece sua composição, quais são os mais e os menos 
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produtivos, qual a média da turma em diferentes condições de trabalho, quais os mais faltosos, 
enfim, possui um arcabouço de informações suficiente tanto para planejar o tempo da 
operação de colheita nos mais diversos locais, necessário para manter o abastecimento das 
moendas, bem como determinar seu quadro de demissões e admissões durante a safra. 

Dificilmente a colheita de um canavial em condições ruins se traduz em problemas para 
o abastecimento da unidade agroindustrial, pois as informações sobre suas condições são 
repassadas previamente a esses administradores (técnicos ou gerentes) que, com base no 
conjunto de informações mantidas sobre as turmas de trabalhadores, consegue planejar 
satisfatoriamente as operações de colheita. 

No entanto, mesmo sendo conhecidas as informações sobre as condições do canavial, o 
modelo em vigor sonega-as aos trabalhadores, que só percebem o dilema de “receber menos 
ou trabalhar mais”, no momento em que chegam ao local de trabalho. Essas informações, 
portanto, precisam ser incorporadas no mecanismo de cálculo dos salários, pois isso é 
fundamental para se tornar o corte de cana menos penoso ao trabalhador e garantir seu salário. 

Um segundo problema que pode ser identificado no modelo de cálculo dos salários 
destes trabalhadores é a sua dissonância frente ao real valor do material colhido. Ocorre que 
desde a safra de 1997/98, o teor de açúcares totais recuperáveis, conhecido pela sigla ATR, 
transformou-se em uma nova moeda de troca para empresários e produtores de cana do 
Estado de São Paulo. 

Este acordo foi resultado da associação de duas importantes entidades de classe do setor, 
a UNICA (União da Agroindústria Canavieira do Estado de São Paulo) e a ORPLANA 
(Organização de Plantadores de Cana do Estado de São Paulo), que criaram um grupo de 
trabalho intitulado CONSECANA, com o objetivo de elaborar um sistema de pagamento de 
cana mais preciso do que o sistema de pagamentos por toneladas, porque este não 
discriminava as variações nos teores de açúcares da cana, relativas as diferenças varietais, 
locais e temporais da cultura, tão importantes para a fabricação de açúcar e álcool. 

Com a implantação do novo sistema, os produtores passaram a investir em variedades 
com teores mais elevados de açúcares, o que lhes tem proporcionado maior lucratividade por 
hectare de cana colhida. 

Entretanto, um dos elementos desta maior lucratividade deve-se justamente a não 
extensão do acordo aos trabalhadores, que continuam até hoje recebendo seus pagamentos 
com base apenas na tonelada de cana colhida. 

Se considerarmos os avanços tecnológicos que tem marcado o setor nestes últimos anos, 
principalmente com relação a novas variedades de cana, perceberemos claramente que o 
direcionamento tecnológico do setor tem apontado para o aumento da produtividade por área 
em termos de açúcares, o que significa que o salário dos trabalhadores, se mantida a relação 
com o peso de cana colhida, tende a diminuir ou, na melhor das hipóteses, estagnar. 

A modelagem a seguir (Tabela 3.2.1) busca ilustrar o quanto o trabalhador deixa de 
ganhar pelo sistema de pagamentos por tonelada de cana colhida: 

Como exemplo de cálculo, adotaremos o rendimento de 10 t/dia de cana colhida por 
trabalhador, que é o mesmo utilizado para o recrutamento de pessoal em algumas usinas. Não 
consideraremos o pagamento de horas extras, e adotaremos um ATR médio de 100 kg/t (kilos 
por tonelada de cana) para o cálculo do valor da tonelada de ATR que hipoteticamente 
substituiria o preço da tonelada de cana afixado no acordo coletivo anual dos trabalhadores. 
Supondo que a usina pague R$ 1,70 por tonelada de cana colhida, a relação de 10:1 (ton de 
ATR/ ton. Cana) nos dá o valor de R$ 17,00 por tonelada de ATR colhido. 

Nosso trabalhador X produziu 10 toneladas de cana em um determinado dia, o que 
significa que se ele estivesse colhendo nossa cana padrão, ele teria colhido uma tonelada de 
ATR naquele dia. Na tabela a seguir, exemplificamos algumas situações com esse sistema de 
cálculo de salários: 

 17



 
Tabela 3.2.1: Comparação entre sistemas de pagamento de trabalhadores no corte da 
cana-de-açúcar: ATR x toneladas 

 
Variedade ATR 

(t/tc) 
Quantidade de 
cana Colhida 

(t) 

Quantidade de 
ATR colhido 

(t) 

Salário* por 
Ton cana 

(dia) 

Salário* por 
ATR 
(dia) 

Variação 

A 0,100 10 1,00  R$17,00 R$17,00 R$0,00 
B 0,095 10 0,95 R$17,00  R$16,15 -R$0,85 
C 0,125 10 1,25 R$17,00  R$21,25 R$4,25 
D 0,130 10 1,30  R$17,00  R$22,10 R$5,10 

* valores por dia trabalhado 
Fonte: elaborada pelo autor 
 
Portanto, apenas para a situação B onde a variedade de cana apresentava um volume de 

ATR inferior ao padrão, o trabalhador receberia uma remuneração inferior ao sistema de 
cálculos vigente. Nas outras situações, o trabalhador receberia um salário maior, de acordo 
com a variação na quantidade de ATR presente na cana colhida, o que evidencia a perda 
salarial inestimável que pode estar ocorrendo pela não consideração do ATR nos salários dos 
trabalhadores. 

Se considerarmos que um cortador de cana trabalha em média 25 dias por mês cortando 
a média de 10 toneladas de cana por dia (o que é muito difícil), no sistema atual seu salário 
estaria em torno de R$425,00 enquanto que sob o sistema ATR, se traçarmos uma média entre 
a melhor e a pior situação do nosso exemplo, seu salário subiria para R$ 478,12, uma 
diferença de 12,5%. Entretanto, na prática os números podem se revelar ainda maiores em 
razão da grande variação de ATR presente nas variedades cultivadas. 

Todavia, é bom lembrar que o crescimento da mecanização da colheita nas melhores 
áreas tem deslocado às frentes de corte manual para os canaviais em condições ruins de 
colheita, onde o rendimento do trabalho é significativamente menor, e onde a tarefa do corte 
de cana é ainda mais árdua e penosa, o que se traduz em salários ainda menores. 

Frente ao atual discurso do movimento empresarial brasileiro, que se propõe a um 
desenvolvimento sustentável mais amplo, é inconcebível e incoerente que o principal aspecto 
social que envolve a cultura da cana-de-açúcar, o emprego, seja relegado às condições sub-
humanas de trabalho penoso, insalubre e miserável. (SCOPINHO e VALARELLI, 1995). 

O sistema de pagamento por produção seja ele por tonelada ou por ATR, é inadequado 
sob a perspectiva de um desenvolvimento sustentável, pois é por si só excludente e não leva 
em conta as dificuldades apresentadas pelos canaviais no cotidiano dos trabalhadores, o que 
leva essas pessoas a ultrapassarem constantemente sua capacidade física de trabalho na busca 
por um salário melhor, trazendo péssimas conseqüências para sua própria saúde e segurança. 

 
Considerações finais: 

A modernização recente da atividade canavieira, que tem sido marcada pelos conflitos 
quanto ao uso do fogo e pela mecanização agrícola, tem acelerado significativamente o seu 
quadro de exclusão social. 

Sob a égide de uma produção mais limpa, as mudanças impostas pela nova legislação 
ofereceram respaldo ao processo de mecanização que já estava em curso desde a segunda 
metade da década de 80, o que ampliou o desemprego no campo além de piorar a qualidade 
do trabalho restante. A colheita mecanizada de cana queimada, não mencionada na nova 
legislação, além de excludente do ponto de vista social, não acrescenta qualquer melhoria no 
aspecto ambiental, e é justamente ela que tem se alastrado pelos canaviais do estado, de forma 
quase que ignorada pelo poder público. 
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Esse processo acelerado de mecanização no campo, associado a total falta de 
planejamento rural dos municípios e a falta de proteção institucional aos pequenos produtores 
brasileiros, tem se tornado um fator importante na nova dinâmica de concentração fundiária 
no interior do estado, que merece ser mais bem analisada.  

Na outra extremidade do problema temos uma degradação significativa na qualidade do 
emprego dos trabalhadores restantes na colheita de cana. O processo de mecanização da 
colheita tem ocorrido fundamentalmente nas melhores áreas, onde o desempenho dos 
trabalhadores era mais elevado, o que tem deslocado as frentes de corte manual para os 
canaviais ruins, geralmente tombados e em locais de difícil locomoção, onde seu desempenho 
é bem menor. 

Ao se considerar que o sistema de pagamento destes trabalhadores leva em conta apenas 
a quantidade de cana colhida, o trabalho em canaviais menos rentáveis representa uma perda 
salarial bastante significativa. 

Além disso, a mudança na base de cálculo da relação entre usinas e fornecedores, de 
toneladas de cana para toneladas de ATR, ainda não foi considerada para o cálculo dos 
salários dos trabalhadores, que continuam recebendo com base na tonelada de cana colhida, 
aumentando a diferença entre salários e lucro na atividade. 

A sustentabilidade social da atividade canavieira, tão necessária ao conjunto da 
sustentabilidade do sistema, só poderá ser alcançada após um conjunto de reformas de cunho 
social e político no ambiente institucional que envolve a atividade no estado, a começar pela 
legislação das queimadas, que além dos longos prazos para a eliminação do uso do fogo, que 
são injustificáveis perante a sociedade, permite a colheita mecanizada de cana queimada. 
Também se mostram urgentes a reforma no modelo de cálculo dos salários dos trabalhadores, 
que além de não incorporar a questão do ATR, não descrimina o trabalho em canaviais ruins, 
a criação de programas locais para a destinação dos trabalhadores desempregados segundo 
suas aptidões, e um conjunto de reformas específicas que busquem frear o processo de 
exclusão dos pequenos produtores, dentro de planos de desenvolvimento local. 
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