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1. Dinâmica do setor agropecuário

O setor de atividade agropecuário possui algumas características que podem, do ponto de vista empresarial, 
“ser previstas”, uma delas é a de grandes variações na produção devido as questões climáticas (sazonalidades), 
não previsíveis de imediato, mas sim do ponto de vista do planejamento das empresas do setor. Também é 
dependente de variações na economia internacional, caso do setor sucroenergético, quando há aumento nos 
preços internacionais do açúcar, essas empresas escolhem produzir mais açúcar e menos etanol. O contrário 
também é valido: quando o preço do etanol aumenta internamente, ou quando há aumentos nos preços do 
diesel e gasolina, essas empresas produzem mais etanol e menos açúcar. Outro exemplo de como funciona o 
setor, é a citricultura. A Sucocitrico Cutrale Ltda, que basicamente só exporta, é bastante suscetível as varia-
ções cambiais (grosso modo, aumento e queda do dólar). Essas empresas, estabelecem os contratos de vendas 
no mercado futuro, (venda de safras futuras). Não é como o agricultor familiar, que produz, faz a colheita e 
vende na feira. Ou seja, quanto maior for a cotação do dólar, mais remuneração essas empresas recebem. Se 
há aumentos nos preços internacionais dos produtos exportados (em consequência de redução dessas produ-
ções em outros países, por exemplo), mais essas empresas exportam e produzem para exportação. Se há uma 
produção constante, as empresas também lucram devido ao câmbio ou preços internacionais altos. Os níveis 
de produção, também estão ligados ao estoque dos produtos: quanto maior o estoque de uma safra, menor a 
produção da próxima safra. 

De acordo com o Fundo de Defesa da Citricultura – Fundecitrus, a previsão da safra para 2018/19 terá queda 
de 27,62% em relação à safra anterior para o Estado de São Paulo e Minas Gerais. Um cenário pessimista se 
essa produção não estivesse ligada a economia internacional. A própria Fundecitrus afirma que, dado o baixo 
nível do estoque de suco de laranja no mercado internacional e a menor safra dos últimos anos na Florida nos 
Estados Unidos (grande produtor mundial), os preços internacionais compensarão a safra menor no Brasil, 
mantendo uma boa remuneração aos produtores.

Já o setor sucroenergético também tem previsão de redução em sua produção, de acordo com a Companhia 
Nacional de Abastecimento – Conab. O setor no Estado de São Paulo deverá ter uma redução de 3,4% na safra 
de 2018/19 em relação à safra anterior. Porém, também há a estimativa de aumento na produção de Etanol 
em 1,4%, com elevação de 7% na produção do etanol anidro, utilizado na mistura da gasolina. Isso decorre 
da decisão do Governo Temer de equalizar os preços dos combustíveis aos preços internacionais, e não mais 
administrar as suas variações. O que fez com que os preços da gasolina e diesel elevassem gerando aumento na 
procura por etanol, que mantém uma boa remuneração aos produtores do setor sucroenergético.



2. Dinâmica do mercado de trabalho no setor agropecuário

Essa síntese do mercado de trabalho agropecuário tem como base de dados apenas os meses de junho e julho 
de 2018 como amostra da movimentação do mercado de trabalho dos assalariados rurais no Estado de São 
Paulo (últimos dados disponibilizados), em meses de safra de vários cultivos. Apesar de apenas dois meses, 
podem ser elaboradas algumas considerações gerais em relação a esse mercado de trabalho especifico, podem 
ser elaboradas, dadas as fragilidades históricas com as quais os assalariados rurais se defrontam, ao contrário 
dos empregadores, os quais possuem alternativas aos seus ganhos, em momentos de maiores dificuldades, 
como apresentado no item 1.

Diferente dos empregadores, os empregados assalariados rurais em São Paulo, possuem remunerações salariais 
baixas e sem alternativas de ganhos, como já mencionado, mesmo se forem elencadas as séries históricas de 
salários disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Essas variações de forma geral, pos-
suem constante de baixos ganhos e alta rotatividade do mercado de trabalho. 

O setor de atividade agropecuário em São Paulo, registrou no comparativo entre junho e julho de 2018, queda 
no saldo de empregos e salários médios, como apresentam as tabelas 1 e 2. 

Vale enfatizar, que os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, do MTE, são dos 
meses de junho e julho de 2018 e não contabilizam o número total de trabalhadores no setor de atividade que 
gira em torno de 321 mil trabalhadores no Estado de São Paulo.

O mês de junho apresentou um saldo de 18.109 mil trabalhadores, entre novos contratados e demitidos, sendo 
30.121 mil contratações e 12.012 mil demissões. O mês de julho apresentou um saldo de 7.884 mil trabalha-
dores, sendo 21.065 mil contratações, contra 13.181 mil demissões (Tabela 1). Isso representa uma redução de 
30% nas contratações e aumento nas demissões de 8,86% no comparativo entre junho e julho.

Tabela 1 – Saldo entre contratados e demitidos no setor de atividade agropecuário  
entre junho e julho de 2018



Já a média de salários entre contratados e demitidos (Tabela 2), no mês de junho, apresentou o valor de R$ 
1.127,47 para contratados e R$ 1.327,77 para os empregados demitidos. No mês de julho, os contratados ini-
ciaram as atividades de trabalho com um salário de R$ 1.104,93, já os demitidos recebiam R$1.260,93. Dessa 
forma, os trabalhadores que iniciaram suas atividades de trabalho no mês de julho recebem 2% menos do que 
os trabalhadores que começaram a trabalhar em junho.

Tabela 2 – Salários médios para o setor de atividade agropecuária entre junho e julho 
de 2018

2.1.  Saldo de emprego e médias salariais por ocupações

A tabela 3, apresenta o saldo de 10 ocupações de trabalhadores rurais assalariados no Estado de São Paulo, en-
tre contratações e demissões, via Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (CBO 2002 ocupação e CNAE 
2.0 seções). O maior saldo apresentado entre junho e julho foi o de trabalhadores volantes da agricultura, onde 
estão alocados os empregados do cultivo da laranja: 4.098 mil. Os trabalhadores da cultura de cana-de-açúcar 
tiveram o menor saldo entre os meses, com redução de 1.348 empregados. Já os empregados na cultura de café 
tiveram saldo de 334; os da cultura da soja redução de 7; na pecuária (bovinos de corte) saldo de 4 e (bovinos 
leite) negativo em 11 empregados. Na extração florestal saldo de 1 trabalhador e trabalhadores intensamente 
ligados ao setor sucroenergético, operadores de colhedeira com saldo negativo em 114 empregados e tratoristas 
agrícola com saldo negativo em 153. Os motoristas de caminhão fecharam esse comparativo entre os meses 
em 12 empregados a menos. O Saldo total dessas 10 ocupações foi positivo em 2.792 mil trabalhadores, em 
decorrência da influência do maior saldo de trabalhadores, os volantes da agricultura.

Tabela 3 – Saldo entre contratados e demitidos, entre junho e julho de 2018



O salário médio dessas 10 ocupações em junho foi de R$1.157,72 para os contratados e R$1.314,02 para os 
demitidos. Já o mês de julho a média de salários para os contratados sofreu uma redução de 15,5% em relação 
a junho, atingindo uma média de R$977,62. Os demitidos em julho recebiam em média, R$1.240,11, como 
apresentado na tabela 4.

Tabela 4 – Salários médios, entre contratados e demitidos para os meses de junho e 
julho de 2018

A ocupação de trabalhador volante da agricultura, que, no comparativo entre os meses teve o melhor saldo em 
contratações, pagou em média aos novos contratados em junho R$930,47 e R$802,73 no mês de julho, uma 
redução de 13,7%. Esses valores, são menores que o salário mínimo nacional de R$954,00 e também menor que 
o mínimo do Estado de São Paulo, que é de R$1.108,38 para o ano de 2018. Esses valores menores que o salário 
mínimo, podem ter vários fatores explicativos, como descontos, menos horas trabalhadas, trabalho intermi-
tente, contratos, etc. Isso demonstra, de forma real, o quão precário é o mercado de trabalho para os trabalha-
dores assalariados rurais, intensificado ainda mais após a reforma trabalhista imposta pelo Governo Temer.



3. Comparativo com outros setores de atividade econômica 

A tabela 5, apresenta as médias salariais do setor de serviços domésticos. No mês de julho, os empregados des-
se setor, começaram suas atividades de trabalho com salário médio de R$1.290,38, 14,3% maior do que o dos 
trabalhadores do setor agropecuário que iniciaram suas atividades com salário médio de R$1.104,93. A tabela 
também demonstra os salários médios dos contratados em junho de R$1.239,48 e demitidos com R$1.163,18 
e, também, para os demitidos no mês de julho, com média salarial de R$1.305,59.

Tabela 5 – Salários médios do setor de Serviços, para os meses de junho e julho de 
2018

No comparativo com os trabalhadores do setor de construção (tabela 6), a disparidade é ainda maior. Os em-
pregados desse setor começaram suas atividades com um salário médio de R$1.811,87 no mês de julho, uma 
diferença de 39% a mais que a média dos salários do setor agropecuário. O setor de construção, ainda apresenta 
uma média de salários para os contratados no mês de junho de R$1.838,82 e R$1.970,62 para os demitidos 
nesse mês, e no mês de julho os demitidos, recebiam em média R$2.012,60.

Tabela 6 – Salários médios do setor de Construção, para os meses de junho e julho de 
2018



4. Considerações finais

Os dados apresentados do Ministério do Trabalho e Emprego, demonstram que o mercado de trabalho dos 
empregados assalariados rurais, mesmo em São Paulo, o Estado mais rico do País, ainda é precário, com alta 
rotatividade e salários baixos. As grandes corporações, ao contrário dos empregados, possuem mecanismos 
para minimizar suas perdas. E quando comparado a outros setores de atividade, fica claro, a desvalorização da 
força de trabalho dos empregados assalariados do setor agropecuário. 

Essa síntese, apresentou e comparou apenas os meses de junho e julho de 2018, porém quando observadas a 
base de dados do MTE/CAGED e sua série histórica (ver em: http://bi.mte.gov.br/bgcaged/caged_estatisti-
co_id/login.php), a avaliação que pode ser considerada é a de que os empregados assalariados rurais, histori-
camente, apresentam a mesma característica de desvalorização da mão-de-obra e alta rotatividade de emprego.
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