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Resumo
Este estudo tem como base estatística, em síntese, o Perfil dos Empregados Rurais
Assalariados do Estado de São Paulo, com carteira assinada, feito pelo Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), em 2018, com dados
da relação anual de informações sociais (RAIS) 2016, do levantamento censitário das
unidades de produção (LUPA), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI)
do Governo do Estado de São Paulo, Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) e
Ministério do desenvolvimento Agrícola (MDA). Pretende-se dessa forma, discutir
algumas características dos assalariados rurais do estado, elencando algumas
problemáticas.
1) Perfil e Características
No ano de 2016, havia pouco mais de 308 mil trabalhadores assalariados rurais com
carteira assinada no Estado de São Paulo (20,8% do total no Brasil), contra 361 mil
trabalhadores em 2011, uma variação negativa no período de 14,7%. Ao mesmo tempo,
o setor da cana de açúcar, por exemplo, recebeu entre 2012 e 2017(até junho), mais de
R$ 7 bilhões em forma de empréstimos do BNDES para o cultivo da espécie no Brasil.
Se considerado o cultivo da cana, laranja e soja, somados, o valor ultrapassa os R$ 40
bilhões nos últimos 5 anos (dados do portal da transparência do Governo Federal).
O BNDES “apoia empreendedores de todos os portes, inclusive pessoas físicas, na
realização de seus planos de modernização, de expansão e na concretização de novos
negócios, tendo sempre em vista o potencial de geração de empregos, renda e de
inclusão social para o País.” (BNDES, “quem somos”,2018).
No Estado existiam, em 2016, mais de 57 mil empresas em atividade no setor rural, sendo
que, dessas, 71% eram de empresas de pequeno porte (1 a 4 empregados), somando mais
de 68 mil postos de trabalho, contra 87 estabelecimentos que empregavam pouco mais de
69 mil trabalhadores, empresas com mais de 250 funcionários. Essas empresas, com mais
de 250 funcionários, ocupam entre 70 e 75% das terras cultiváveis do Estado de São
Paulo, segundo o Ministério do desenvolvimento agricultura.
A remuneração média em dezembro de 2016, atingiu o valor de R$1.821,7, sendo que, a
maior parte estava na produção de lavouras temporárias (30,4%), pecuária (24,2%) e
produção de lavouras permanentes (21,8%), como por exemplo, produção de: cana, gado
e soja respectivamente. Enquanto que, no Estado de São Paulo, o salário mínimo em 2018
é de R$1.108,38. Uma das explicações pelo salário médio maior em relação ao salário
mínimo do Estado, está na alta mecanização, principalmente do setor da cana de açúcar,
que necessita de mão de obra especializada, elevando-se, assim, os salários. A média do
setor de lavouras temporária em dezembro de 2016 era de R$2.221,90.
A rotatividade é, ainda, um grande problema para o setor, 31,6 % dos empregados ficaram
menos de um ano no emprego e 25,7% estavam entre 1 e 3 anos no mesmo
estabelecimento. A rotatividade é um grande problema não só para os trabalhadores que
não se qualificam em um posto de trabalho, mas também para empresas, que perdem
produtividade e para o governo, que precisa abrir mão do Fundo de Garantia (FGTS) e
precisa disponibilizar o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Segundo o DIEESE, o

Brasil, de forma geral, possui uma média de permanência no trabalho de 5 anos, em países
como a França e Alemanha, os trabalhadores permanecem, em média, na empresa por 12
anos.
A maior parte dos trabalhadores assalariados rurais no Estado de São Paulo em 2016 era
de homens (79%), contra 21% apenas de mulheres. Se concentrando nas faixas etárias
entre 30 a 49 anos, sendo a maior parte com o ensino médio.
2) Os Cinco Municípios e Regiões que mais Empregam Assalariados Rurais em
São Paulo
“Os cinco municípios com maior número de empregos foram: Matão (7.717), Paraguaçu
Paulista (6.175), Itapetininga (4.816), Bebedouro (4.600), Itapeva (3.629)”
(DIEESE,2018).
A seguir, estão elencados os principais cultivos destes municípios, por área cultivada,
segundo os últimos dados do CATI (de 2008). Destacam-se os cultivos de cana de açúcar,
braquiária, Laranja, eucalipto e milho.
MAPA 1 – Região de Araraquara (Matão)

*UPAs – Unidades de Produção Agropecuárias

MAPA 2 – Paraguaçu Paulista

MAPA 3 – Itapetininga

MAPA 4 – Bebedouro

MAPA 5 – Itapeva

Referências Bibliográficas
BNDES,
acesso
em
fevereiro
de
2018.
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos

Disponível

CATI,
coordenadoria
de
assistência
técnica
http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/divulgacaolupa.php

integral,

DIEESE, rotatividade e flexibilização no mercado
http://www.dieese.org.br/livro/2011/livroRotatividade11.pdf

de

em:
LUPA.

trabalho,2011.

DIEESE, perfil dos empregados rurais assalariados do estado de SP – com base nos dados
da RAIS 2016, 2018.
Ministério da Agricultura. http://www.agricultura.gov.br/
Portal da Transparência. http://www.portaltransparencia.gov.br/

