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AGRONEGÓCIO: QUEDA DO NÍVEL DE EMPREGO  
E AUMENTO DA TECNOLOGIA

1,7 milhões de trabalhadores perderam seu emprego 
Em matéria veiculada no jornal O Estado de São Paulo 
(19/03/2018), Marcio de Chiara, demonstra que o número de tra-
balhadores no agronegócio diminuiu.

O autor afirma que “o número de trabalhadores no agronegócio 
caiu 1,9% ao ano de 2012 a 2017, sobretudo os informais, e o 
rendimento cresceu 7% no período.” Isso representa 1,7 milhões 
de pessoas que perderam seu emprego no setor, com agravante 
maior na agricultura que teve queda de 5% no período. Destaca-
-se o trabalho informal (sem carteira assinada) que teve queda 
de 3,4%. Já o trabalho formal (com carteira assinada) teve re-
dução de 1,4%. Ainda, de acordo com estudo da Confederação 
Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), a mão-de-obra ocupa-
da no agronegócio em 2014 era de 32%. Em 2017 esse número 
diminuiu para 19%.

O estudo destaca que o aumento da tecnologia aplicada ao se-
tor, fez com que a produtividade e a renda dos ocupados aumen-
tassem. 

MAS O QUE ISSO REPRESENTA NA ÓTICA DO MERCADO 
DE TRABALHO?

Os números demonstram duas questões favoráveis aos trabalha-
dores: A primeira é o aumento da renda e a segunda é a redução 
do trabalho informal. Porém, ao mesmo tempo, isso representa 
que programas como o RENOVAÇÃO da União da Indústria da 

Cana de Açúcar (ÚNICA), não foram bem-sucedidos ou suficien-
tes. Boa parte dos trabalhadores que antes se alocava na mo-
nocultura da cana, em trabalhos manuais, ficou “à deriva” e teve 
que, por exemplo, se deslocar no cultivo da cana para Estados 
como o Pernambuco, onde a mecanização é de aproximada-
mente 5% da produção ou para cultivos como o da laranja, cuja 
mecanização é menor. O mesmo efeito ocorre também em ou-
tros cultivos como o de soja, que possui alta mecanização. Além 
desse processo de migração dentro do próprio setor, boa parte 
desses trabalhadores que ficam desempregados, se aloca em 
outros setores de atividade econômica, como serviços e cons-
trução civil que não exigem tanta requalificação da mão-de-obra 
e parte significativa deles de maneira informal (isso representa 
redução ou manutenção de renda).

Esses dados demonstram a fragilidade das políticas públicas em 
beneficio dos trabalhadores, em especial no meio rural, tanto do 
Estado quanto do próprio setor privado que, em muitos progra-
mas de qualificação ou de requalificação da mão de obra, rece-
bem subsídios do Governo. 

Portanto, a aplicabilidade da tecnologia no campo não é uma 
ação que trás malefício aos trabalhadores, o que não é feito ou 
feito de forma ineficiente, são as ações de compensação às per-
das desses postos de trabalho, em sua maior parte os trabalha-
dores não são beneficiados com as políticas públicas do Estado 
e do setor privado.



Justiça do Trabalho manda Raízen
Energia pagar horas de

transporte aos empregados rurais
O entendimento do juízo é o de que a nova legislação trabalhista 
sobre horas in itinere não se aplica aos empregados rurais, por 
conta da falta de opção de transporte, além de considerar a irre-
dutibilidade de direito

A 3ª. Vara do Trabalho de Araraquara, pelo juiz federal do tra-
balho, João Batista Cilli Filho, concedeu, recentemente, liminar 
requerida na Ação Civil Pública 65 movida pelo Ofício de Arara-
quara do Ministério Público do Trabalho pelo procurador federal 
Rafael Gomes e pela qual, obriga a empresa Raízen Energia a 
manter a hora do transporte no itinerário de ida e volta ao local 
do trabalho, conhecida como “in itinere”. 
A decisão sobre o processo 0010509-53.2018.5.15.0151,men-
ciona que a Unidade da Raízen Energia em Araraquara  “a partir 
da competência de junho de 2018, sem prejuízos dos direitos 
trabalhistas anteriores, compute as horas in itinere na jornada 
de trabalho de seus empregados e remunere as horas totais de 
trabalho, considerando o cômputo das horas in itinere, sob pena 
de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por trabalhador 
atingido”.

É da responsabilidade da empresa o transporte do trabalhador 
ao seu local de trabalho por ela determinado e que, por isso, não 
cabe ao trabalhador alternativa ao espaço e à condição itine-
rante “...ou seja, o empregado fica vinculado à determinação de 
horário de tomada do transporte fornecido, às decisões de tra-
jeto, à velocidade e ao gasto de tempo com a tomada de outros 
colegas, bem como à disciplina no estabelecimento empresarial 
estendido ao espaço do transporte”.

Ainda de acordo com a sentença, a medida de suspensão do pa-
gamento de hora in itinere da empresa contraria a vários ditames 
legais, como, “...o princípio da proteção evolutiva, previsto no 
artigo 7º., caput, da Constituição Federal, que protege os traba-
lhadores de retrocessos sociais, fere o princípio da irredutibilida-
de salarial (artigo 7º., V, da CF), fere a garantia de imutabilidade 
prejudicial (artigo 468 da CLT), fere o princípio geral do direito 
adquirido (artigo 5º., XXXVI, da CF) e fere a regra de transparên-
cia e segurança de documentação dos atos do contrato (artigo 
74, parágrafo 2º., da CLT)”

Feraesp participa da 4° Reunião 
da Rede Shell de Sindicatos e de 
Assembleia da anglo-holandesa

Em Haia, na Holanda, entre os dias 21 e 24 de maio de 2018, 
acontece a 4ª. Reunião da Rede Internacional Shell de Sindica-
tos para tratar da relação de trabalho entre as empresas do gru-
po anglo-holandês Royal Dutch Shell em todo o mundo e seus 
funcionários, bem como a realização de sua Assembleia Geral 
de Acionistas e a sua repercussão nas relações de trabalho. 
Pelo mundo, e conforme dados da própria Shell em sua página 
oficial de internet, trata-se de ”uma empresa global de energia 
com cerca de 92 mil funcionários em mais de 70 países e terri-
tórios”. 

No entanto, Shell é proprietária da Raízen Energia que mantém, 
conforme suas próprias informações, cerca de 30 mil emprega-
dos, em suas 26 unidades de produção sucroenergética (usi-
nas de etanol, açúcar e energia elétrica) grande parte dos quais 
representados pelos Sindicatos de Empregados Rurais Assala-
riados e a Federação dos Empregados Rurais Assalariados no 
Estado de São Paulo. 

A Feraesp e outras federações e sindicatos de trabalhadores 
Shell em todo o mundo são fundadores da Rede Shell Interna-
cional de Sindicatos, dentro do sindicato mundial, IndustriAl, e 
realiza ações em conjunto para o enfrentamento à política da 
empresa em âmbito global e na defesa dos interesse dos traba-
lhadores.

A pauta da 4ª reunião, dentre os vários temas, prevê o debate 
sobre as condições de trabalho, situação sindical e as relações 
no âmbito das operações da empresa pelo mundo, bem como 
a apresentação de relatos e pesquisa global sobre os direitos 
sindicais e trabalho precário nessa companhia, bem como as 
próximias atividades e programa de ações da Rede Shell Inter-
nacional de Sindicatos.

A representação da Feraesp apresentou os principais problemas 
que Raízen Energia tem imposto aos seus empregados como a 
perseguição, inclusive com demissões de sindicalistas e a pres-
são sobre sindicatos  e a ações para dividir as categorias repre-
sentadas; transferências com desvantagens de trabalhadores 
em suas unidades, com a retirada de benefícios, dentre outras, 
como uma moção em protesto pela “reforma” da legislação tra-
balhista.
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Reguladores de Europa cedem 
diante Bayer-Monsanto

Por Grupo ETC

A Direção Geral da Comissão Europeia aprovou em 21 de março 
a complicada fusão entre Bayer AG (da Alemanha) e Monsanto 
(de Estados Unidos).

Aceitar a fusão em Bruxelas e Washington significará a consoli-
dação da última das três maiores fusões da indústria de semen-
tes e pesticidas desde 2015. Antes de se iniciar a guerra pelo 
controle do mercado da agricultura , eram seis companhias que 
controlavam aproximadamente dois terços do mercado mundial 
de sementes e mais de 70% dos pesticidas, mas agora serão so-
mente quatro companhias no âmbito das sementes e pesticidas: 
Bayer-Monsanto, que dominará; Corteva Agriscience (uma nova 
empresa derivada, resultado da fusão no ano passado entre Dow 
e DuPont; a empresa que resultou da fusão anterior entre Syn-
genta (com sede na Suíça)  e ChemChina (ambiciosa companhia 
química chinesa que se movimenta para realizar a fusão muito 
em breve com a ainda maior Sinochem); e a BASF, a gigante 
alemã que se espera que adquira todos ou quase todos os ativos 
que Bayer e Monsanto estejam se desfazendo sob   pressão. 
Quando as águas se acalmem, os “Seis Maiores” gigantes gené-
ticos que dominarão os mercados mundiais de sementes e pesti-
cidas durante a maior parte do século, se converterão nos “Qua-
tro Temíveis” e controlarão a mesma proporção do mercado.

De Bayer à BASF: os reguladores antimonopólios considera-
ram que as três megafusões representam problemas delicados, 
e a de Bayer com Monsanto o maior de todos os problemas. 
Em outubro passado, Bayer ofereceu vender a maioria das suas 
operações em desenvolvimento e produção de sementes junto 
com a maior parte de pesticidas. Como não era suficiente, Bayer 
propôs vender seu negocio de hortaliças, e BASF se ofereceu 
a comprar esses derivados por um valor aproximado de 7.8 bi-
lhões de dólares. 

“Se Bruxelas e Washington pensam que podem tran-
quilizar os agricultores obrigando a Bayer-Monsanto a 
que se desfaçam de seus ativos em favor de BASF, 
estão enganados” afirma Pat Mooney do Grupo ETC. 
“Não existem condições nas quais essas megafusões 
sejam boas para os agricultores, camponeses nem à 
seguridade alimentar mundial, e trasladar seus ativos à 
BASF não significa nada”.

Micróbios no radar: O Grupo ETC tem especial preocupação 
pelo fato de que as secretárias antimonopólio não vigiaram a 
crescente dominação de Bayer-Monsanto sobre os micróbios 
agrícolas. Nos últimos anos, as duas companhias fizeram ne-
gócios com antigas empresas de enzimas como Novozyme da 
Dinamarca (maior companhia de venda de enzimas sintéticas do 
mundo) e com novas empresas do setor, como Ginko Bioworks, 
Silicon Valley (que utiliza biologia sintética e técnicas de edição 
genética para alterar o DNA dos micróbios).   

Os micróbios agrícolas podem utilizar-se com revestimento de 
sementes ou nos solos. “Este é um novo território para as gran-
des empresas da agroindústria”, diz Jim Thomas do Grupo ETC. 
“Não há informação confiável sobre a porção do mercado, mas 
todos vemos a fusão Bayer-Monsanto como um potencial mono-
pólio no setor de insumos agrícolas microbianos”. 

O Grupo ETC acompanha a concentração dos negócios agríco-
las desde 1977 e considera as atuais megafusões como prova 
de que os governos não têm tido a capacidade de conduzir o 
tema em função do interesse público. Por isso, a alternativa é ne-
gociar um Tratado sobre Competência nas Nações Unidas. “Em 
quase todo o mundo os reguladores sabem que não contam com 
ferramentas necessárias para bloquear as atuais ou subsequen-
tes megafusões”, argumenta Neth Daño do Grupo ETC. 

P.4 Jornal Feraesp



P.5Jornal Feraesp

Campanhas salariais 
recebem subsídios de 
informações

Guerra aos agrotóxicos:  
Europa proíbe três inseticidas 
para proteger meio ambiente

Mobilização da sociedade civil e movimentos ecológicos em 
defesa da natureza conseguiram banir da agricultura 

europeia os inseticidas 

Em recente decisão, e depois de intensa mobilização da 
sociedade civil, a União Européia resolveu banir o uso de 
três inseticidas mais comuns na agricultura (imidacloprid e 
clotianidina, da Bayer, e o tiametoxam, da Syngenta). 

Essa decisão se baseou em estudo encomendado pelos 
28 países e que concluiu  que esses produtos representam 
grave risco a diferentes tipos de abelhas.

Nessa região, vivem 500 milhões de pessoas 
e importantes colheitas como as de milho e algodão 

devem ser repensadas

Com a decisão, esses inseticidas do tipo neonicotinoide (a 
base de nicotina) não podem mais ser utilizados em am-
biente aberto. E em estufas fechadas, somente a partir do 
final deste ano. No Brasil, apesar das ressalvas ainda  são 
permitidos, embora já não seja mais permitido o uso por 
vias aéreas.

Uso intenso de agrotóxico nos canaviais

De acordo com o Atlas “Geografia do Uso de Agrotóxicos no 
Brasil e Conexões com a União Europeia”, o Brasil é hoje 
o principal exportador mundial de açúcar, o segundo maior 
produtor de etanol (produzido a partir da cana-de-açúcar) e 
também, nos últimos anos, um dos maiores exportadores 
de soja e milho. No entanto, o país importou tanto etanol 
quanto milho em 2016.

A área cultivada com cana-de-açúcar em 2005/6 era de 5,8 
milhões de hectares  e saltou, em 2015/6, para 8,6 milhões 
de hectares – aumento de 48% em dez anos.

O consumo total de agrotóxicos no Brasil saltou de cerca de 
170.000 toneladas no ano de 2000 para 500.000 toneladas 
em 2014, ou seja, aumento de 135% em um período de 
apenas 15 anos.

Recentíssimo estudo da Universidade de Campinas – Uni-
camp, pelo pesquisador Raphael D’Anna Acayaba, avaliou 
a presença dos agrotóxicos utilizados no cultivo da cana-
-de-açúcar, dentre as culturas brasileiras que mais os utili-
zam em termos de quantidade de ingredientes ativos. 

Os detalhes desse estudo que traz as condições das águas 
na região de Araraquara produtora de cana podem ser aces-
sados no link: http://www.camara-arq.sp.gov.br/site/index.
php/agua-de-araraquara-apresenta-contaminacao-por-a-
grotoxicos-utilizados-na-cana-de-acucar-aponta-estudo-da-
-unicamp/

A FERAESP preparou um livreto com informa-
ções importantes em contribuição aos dirigentes 
sindicais nas negociações às campanhas sala-
riais que se iniciaram em maio, especialmente 
de setores como o canavieiro.  O material será 
disponibilizado nas versões eletrônica e impres-
sa e enviados aos Sindicatos dos Empregados 
Rurais por todo o Estado de São Paulo.

Peça o material em formato PDF, envie um 
e-mail para feraesp@feraesp.org.br solici-
tando o material. 

(Distribuição gratuita)

Documento elaborado com a finalidade de orientar os sindicatos e 
empregados rurais às campanhas para o estabelecimento de acor-
dos coletivos no Estado de São Paulo 2018.

O documento elaborado pontua questões relevantes da nova legis-
lação trabalhista e demonstra de que forma os indicadores socioe-
conômicos impactam na vida laboral e pessoal dos trabalhadores. 

Exemplifica a questão das horas in itinere e prova porque não é 
interessante a troca desse direito em relação ao vale-alimentação. 
Também mostra a necessidade de adequação em relação a insa-
lubridade do trabalhador assalariado rural e demonstra a relaçao 
entre o aumento do preço da gasolina e da produção do etanol. 
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Tese de doutorado questiona certificadora 
do setor sucroenergético 

O pesquisador Déberson Ferreira de Jesus, um dos autores do 
relatório de 2016 produzido pela ong francesa Sucre Ethique 
sobre as violações ocorridas em usinas sucroenergéticas loca-
lizadas no  Estado de São Paulo com certificação internacional, 
apresentou sua tese de doutourado como conclusão de curso 
nas universidades Federal de Santa Catarina e Warwick, no Rei-
no Unido

A tese denominada  “Governança de commodity em um mundo 
cosmopolita: a certificação Bonsucro na relação Brasil-União Eu-
ropéia” objetiva, conforme o autor em sua apresentação,  “avan-
çar empírica e teoricamente na compreensão sociopolítica da 
cosmopolitização por meio da governança transnacional que a 
certificação Bonsucro desenvolveu no setor...”

Ainda conforme o Jesus, “um complexo quebra-cabeças envol-
vendo a cadeia comercial global da cana-de-açúcar, os biocom-
bustíveis, a governança transnacional por meio dos standards, 
a política de energias renováveis da União Europeia (UE) e a 
estrutura e prática da Bonsucro foi mobilizado para trazer luz à 
governança de commodities.”

No entendimento do autor da tese, “este modelo de governan-
ça é susceptível para mudanças, avanços e fraudes.” Menciona, 
como base a pesquisa realizada em um grupo de 31 usinas certi-
ficadas, das quais 18 foram investigadas pelas autoridades públi-
cas brasileiras por violações trabalhistas e ambientais e efetiva-
mente consideradas culpadas e ao que, para o autor, “conclui-se 
que com a compreensão sociopolítica da cosmopolitização os 
esquemas de certificação firmam-se como estrutura central para 
compreender esta possibilidade de governança transnacional e 
resultados cosmopolitas para quaisquer commodities.”

Esse estudo acadêmico de qualidade contou com informações 
organizadas no relatório sobre as violações no setor sucroener-
gético produzido também com base em informações e relatórios 
da área técnica da Feraesp. A íntegra da tese do acadêmico Dé-
berson Jesus pode ser acessada nos endereços/links::

- https://drive.google.com/file/d/1NzA_-TY6Eb0c58mJYOClw-
CMrcgY7mhPS/view
- https://drive.google.com/open?id=1NzA_-TY6Eb0c58mJYO-
ClwCMrcgY7mhPS

A união em rede fortalece os trabalhadores
 A Rede Internacional Suco de Laranja na qual 
FERAESP e seus sindicatos - bem como outras 
entidades sindicais e ativistas -, realizaram nos 
dias 2 e 3 de maio de 2018, na cidade de Botu-
catu, o Seminário de Atividades e Planejamento 
de Ações para 2018. A rede é composta por or-
ganizações sindicais do Brasil e da Alemanha.

A FERAESP compareceu em peso na ativi-
dade, contando com a participação de Wilson 
Rodrigues da Silva (Secretário Geral), Rubens 
Germano (Secretário de Finanças e Adminis-
tração), Alcides Ignácio de Barros Filho (Secre-
tário de Política de Desenvolvimento Agrário e 
Meio Ambiente), Aluísio José dos Santos (Se-
cretário de Políticas Sociais), Gilson Donizete 
do Lago (Suplente da direção) e Jesus Donizete 
dos Santos (Conselho Fiscal).

O Seminário teve a participação de sindica-
listas e assessores das entidades sindicais, e 
nos dois dias de trabalho foram apresentados 
os relatórios e materiais da Rede Suco, dentre 

os quais Relatório Final da Rede sobre os tra-
balhos realizados em 2017; Relatório sobre o 
Agrotóxico e seus impactos na vida dos traba-
lhadores; Jornal da Rede Suco, dentre outros.

No Seminário teve espaço para a apresentação 
dos pesquisadores envolvidos na área de es-
tudos sobre os agrotóxicos e também a partici-
pação de representante da ong Repórter Brasil 
que falou sobre os descumprimentos da legis-
lação trabalhista, tanto no Brasil quanto no ex-
terior.

Após intensos debates marcados pela partici-
pação ativa dos seus membros, principalmente 
no exercício de ouvir e ser ouvido, a Rede Suco 
definiu estratégias de trabalho para 2018, for-
mou grupos de trabalhos que se devem desen-
volver nas áreas de comunicação; no desenvol-
vimento de pautas que venham a contribuir nas 
convenções; desenvolvimento em formação so-
bre o agrotóxico e formação de monitores para 
implementação do mapping.



REDUÇÃO DO RENDIMENTO MÉDIO DE 
TODOS OS TRABALHADORES - BRASIL
O pessoal ocupado com rendimento, conforme a tabela I, demonstra 
que em janeiro o número de ocupado era de 89.362 mil, reduzindo-se 
para 88.779 em fevereiro e alcançando os 88.291 em março, menor 
nível dos três meses. A massa salarial também sofreu redução, pas-
sando de R$219.137 em janeiro para R$210.076 em fevereiro (último 
dado divulgado até maio).

O mesmo fenômeno de redução, também foi observado em relação a remuneração média, com deflação pelo IPCA (descontando 
a inflação do período) penúltima coluna, passou de R$2.468 em janeiro para R$2.380 em fevereiro (ultimo dado). Em relação ao 
rendimento médio de todos os trabalhadores, última coluna, houve um leve aumento de janeiro (R$2.181) para fevereiro (R$2.191) 
e fechando março com queda em R$2.169.
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Notas:
1 Rendimento médio real efetivo de 
todos os trabalhadores - Rendimen-
to de todos os trabalhos, efetivamente 
recebido por mês, pelas pessoas de 
14 anos ou mais de idade, ocupadas 
na semana de referência, com rendi-
mento de trabalho.
2 Massa salarial - Deflacionado pelo 
IPCA.
3 Remuneração média - Rendimen-
to de todos os trabalhos habitualmen-
te recebido pelas pessoas de 14 anos 
ou mais de idade, ocupadas na se-
mana de referência, com rendimen-
to de trabalho.

ONU oferece curso online gratuito 
sobre trabalho decente em áreas rurais

O conceito de trabalho decente e o Programa de Trabalho Decente

Em 1999, em resposta ao desafio mundial por emprego, a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT) – governos, empregadores e trabalhadores – intro-
duziram o conceito de trabalho decente e o Programa de Trabalho Decente, 
obtendo pleno apoio da comunidade internacional. 

O Trabalho Decente: 
Trabalho produtivo para homens e mulheres em condições de liberdade, 
equidade, seguridade e dignidade humana.

Programa de Trabalho Decente
Um enfoque programático para converter em realidade os objetivos do em-
prego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos nos âmbitos mun-
dial, regional, nacional, setorial e local.

Trabalho
Trabalho é toda atividade realizada por pessoas de qualquer sexo e idade 
para produzir bens ou prestar serviços para uso de outros ou para autocon-
sumo. 

INSCREVA-SE NO CURSO
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DESEMPREGO: IMPACTOS EM PERÍODOS DE INSTABILIDADE 
POLÍTICA E ECONÔMICA (2014 - 2018)

Entre 2014 e 2017, o número de desempregados no Brasil 
aumentou em mais de 6,5 milhões de pessoas (com e sem 
carteira assinada), elevação de mais de 95% nesse período, de 
acordo com os números do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

A tabela 1, apresenta a evolução entre 2014 e 2017 da taxa de 
desocupação (desempregados) do IBGE, a evolução no compa-
rativo de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano, demonstra 
a precarização causada pela política de austeridade (corte de 
gastos federais). A taxa passa de 6,8% em 2014 para 13,2% em 
2017. 

No comparativo entre 2014 e 2017, houve perda de 3,3 milhões de postos de trabalho com carteira assinada, como demonstrado 
na tabela 2.

Já no trimestre de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, o 
desemprego atingiu 12,6% da população brasileira (economica-
mente ativa), afetando o montante de 13,1 milhões de pessoas. 
De forma geral, é o resultado da política de corte de gastos e da 
reforma trabalhista imposta pelo Governo Temer. 

O estudo completo sobre o tema, se encontra disponível no site 
oficial da FERAESP, intitulado como: “IMPACTO DA POLÍTICA 
DE AUSTERIDADE NA ESTRATIFICAÇÃO SOCIAL”


