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INTRODUÇÃO
O estudo aqui elaborado, traça o perfil dos empregados assalariados rurais do setor da citricultura no Estado de São Pau-
lo. A referência de dados utilizada foi a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e  o Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados – CAGED, ambas do Ministério do Trabalho e Emprego – M.T.E, ou seja, é o perfil de empregados 
com carteira assinada. Não é levada em consideração os trabalhadores informais, que, para conhecimento, de acordo 
com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, do Instituto de Geografia e Estatística – IBGE, em 2013 o 
nível de informalidade no setor agropecuário brasileiro atingiu 60% desses trabalhadores.

Foram coletados dados referentes aos trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas, via Classificação Brasileira de Ocu-
pações - CBO, ocupação típica de trabalhadores no setor da citricultura e do setor de cultivo de laranja, agrupamento 
setorial de grande representatividade no setor cítrico do Estado de São Paulo.

O estudo elenca a quantidade de empregados através da ocupação e agrupamento setorial (comparativo anual e saldo 
do ano de 2018), remuneração média, perfil por sexo, média salarial, idade média, grau de instrução e a localização por 
município das maiores concentrações desses empregados.

O objetivo do trabalho é traçar o perfil desses empregados para que possam ser elaboradas Políticas Públicas, através 
dos sindicatos e organizações ligadas ao setor que oferecem suporte aos mesmos.

A proposta de objetivo especifico é a de delimitar o estudo ao Estado de São Paulo, região de representação da Federa-
ção dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo – FERAESP e demonstrar que o agrupamento setorial 
da laranja é responsável pela maior parte da dinâmica do setor cítrico no Estado.

Destaca-se que a ocupação de trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas compõe o agrupamento setorial de cultivo 
de laranja. A mesma ocupação por sua vez, é composta por empregados do setor cítrico; limão, laranja, tangerina, etc. 
No agrupamento setorial da laranja, além da ocupação em destaque, são contabilizadas todos as ocupações; adminis-
tradores, motoristas, seguranças, trabalhadores no cultivo de árvores frutíferas etc. 

Assim, o estudo parte de uma forma geral, expondo o setor de atividade econômica agropecuário, e desagrega os pontos 
elencados do setor cítrico. 
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1.  SETOR DE ATIVIDADE ECONÔMICA  
  AGROPECUÁRIO PAULISTA
De forma geral, o setor de atividade econômica agropecuário paulista possui nível elevado de mecanização. Em 2017, 
o setor atingiu o número de empregados de 329.060 mil, como apresentado no gráfico 1. Como pode ser visto, o setor 
não ultrapassa o número de mais de 400 mil empregados desde 2006 (período disponibilizados pelo M.T.E. 2006-2017). 
O ano da série com maior número de empregados foi de 2008, com 375.405 mil empregados, quando foi desencadeada 
a crise mundial após a “bolha” imobiliária americana. Porém o Brasil vinha de uma maré de crescimento dos níveis das 
exportações para o setor. O ano de menor número de empregados foi o de 2016, com 308.437 mil empregados no setor. 
O aumento de 6,7%, em 2017, acompanhou uma leve alta do Produto Interno Bruto – PIB, com melhoria no cenário 
externo no período.

Gráfico 1 – Saldo total de empregados no setor agropecuário Paulista por ano (mil)

1.1  NÚMERO DE EMPREGADOS NO SETOR  
  AGROPECUÁRIO, POR TAMANHO DO  
  ESTABELECIMENTO
A tabela 1, apresenta o número de empregados por tamanho de estabelecimento. Observa-se que empresas com 1.000 
ou mais empregados, desde 2006 teve uma tendência de queda no número de empregados, um dos motivos é a alta 
tecnologia empregada no setor, em especial, no cultivo de cana-de-açúcar. Para esse porte de estabelecimento em 2006 
o número de empregados era de 65.452 mil, atingindo seu menor patamar em 2016 com 40.828 mil e chegando á 53.627 
mil em 2017. De forma geral empresas de menor porte empregam mais, estabelecimentos de 1 a 4 empregados na série 
analisada, sempre empregou mais que as de 1.000 ou mais empregados. Em 2017 esse tipo de estabelecimento, empre-
gou 67.934 mil contra os 53.627 mil de empresas com 1.000 ou mais empregados, isso significa 21% a mais.
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Tabela 1 – Saldo total de empregados por tamanho do estabelecimento e ano – Estado de São Paulo (mil)

1.2  REMUNERAÇÃO MÉDIA NO SETOR  
  AGROPECUÁRIO 
A remuneração, vale enfatizar, não é o salário recebido pelo empregado. A remuneração é a composição do salário so-
mados as horas extras, gratificações, diárias de viagem, adicional noturno etc.

A remuneração média (que inclui todas as funções, inclusive administrativas) do setor de atividade em 2017 foi de 
R$1.904,96, aumento de 4,36% em relação a 2016 quando atingiu uma média de R$1.821,72, como destacado no grá-
fico 2. No ano de 2006, inicio da série, o valor da remuneração média, foi de R$709,36, ou seja, 50% do valor do salário 
mínimo da época, que era de R$350,00. Esse movimento da remuneração média ser próximo de 50% do salário mínimo, 
pode ser observado em todo o período da série em destaque. 

Gráfico 2 – Remuneração média - setor de atividade econômica agropecuária, Estado de São Paulo em (R$)
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1.3  REMUNERAÇÃO MÉDIA NO SETOR      
  AGROPECUÁRIO, POR PORTE DO  
  ESTABELECIMENTO
Em relação a remuneração média por tamanho do estabelecimento, a tabela 2 mostra um movimento contrario em 
relação as contratações. Empresas com 1.000 ou mais empregados, oferecem maior remuneração média. Em 2017, a 
remuneração média das empresas de 1 a 4 empregados, foi de R$1.466,67, enquanto que empresas com 1.000 ou mais 
empregados, a remuneração média foi de R$2.228,68, ou seja, 34,20% maior.

Tabela 2 – Remuneração média por tamanho de estabelecimento, setor agropecuário – Estado de São Paulo
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2.  PERFIL DOS EMPREGADOS DO SETOR DE   
   ATIVIDADE DA CITRICULTURA 
Passado pelo setor de atividade agropecuário, agora a análise se concentra no setor da citricultura. Para tanto, foram 
destacados o agrupamento setorial do cultivo de laranja e a ocupação típica dos trabalhadores no setor cítrico, trabalha-
dores no cultivo de árvores frutíferas. Foram destacados os últimos cinco anos de cada agregado analisado.

Como já dito, a ocupação em destaque, compõe o agrupamento setorial da laranja. Esse setor por sua vez, agrega todos 
as ocupações exercidas. 

2.1   EMPREGADOS EM OUTRAS CULTURAS  
   CITRICAS, MOTORISTAS E TRATORISTAS
Além do enfoque desse trabalho, os empregados no cultivo de árvores frutíferas no agrupamento setorial da laranja, des-
taca-se os empregados em outros cultivos cítricos, motoristas e tratoristas. Observa-se que, empregados em outros cul-
tivos cítricos representam uma parcela menor em comparação aos empregados no cultivo da laranja. Os empregados na 
citricultura, exceto empregados no cultivo da laranja no Estado, teve um total em 2017 de 1.923 mil empregados (incluí-
dos empregados registrados com a ocupação na cultura de árvores frutíferas), com remuneração média de R$1.505,48.
Já o total de Motoristas alcançou 856 empregados. Desses, apenas 42 não estão no setor da laranja, a remuneração 
média foi de R$2.306,07. Já em relação aos tratoristas, o total de empregados chegou à 7.249 mil, parcela significativa 
para o setor cítrico. Do total, 7.127 mil estavam no setor da laranja, com remuneração média de R$1.758,05.

Nas próximas seções, a análise do estudo é focada na ocupação de empregados no cultivo de arvores frutíferas (em 
todos os cultivos cítricos) e no agrupamento setorial da laranja.

2.2   EMPREGADOS POR OCUPAÇÃO, 
  TOTAL DE EMPREGADOS
O gráfico 3, apresenta os empregados, pela ocupação no cultivo de árvores frutíferas. Essa ocupação é típica dos em-
pregados na citricultura, excluídos administradores, tratoristas e motoristas.

Da série dos cinco anos analisados, o ano de 2017 teve o maior saldo com 48.582 mil empregados. Em 2013 esse 
número foi de 32.086 mil; no ano de 2014: 35.358 mil; 2015 com 43.710 mil e o menor número de empregados foi em 
2016, com 29.373 mil empregados. A queda do total de empregados em 2016 foi decorrente das questões climáticas 
desfavoráveis, crise econômica e política do período, com baixa expectativa de crescimento do PIB. Com a mudança 
parcial nesse cenário, entre 2016 e 2017 houve aumento de 24,60% no saldo dos empregados.
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Gráfico 3 – Saldo de empregados típicos da citricultura, por ano no Estado de São Paulo em (mil)

2.3  TOTAL DE EMPREGADOS NO AGRUPAMENTO  
  SETORIAL DO CULTIVO DE LARANJA
O total de empregados no agrupamento setorial do cultivo de laranja, engloba todos os trabalhadores desse setor, ou seja, 
administradores, tratoristas, motoristas e empregados no cultivo de árvores frutíferas (alocados no cultivo da laranja).
Como pode ser observado no gráfico 4, o setor é muito representativo para essa análise, dado que, a maior parte dos 
empregados do setor da citricultura em São Paulo estão alocados nesse agrupamento setorial.

O ano de 2013, apresentou um total de 43.652 mil empregados; em 2014 de 43.813 mil empregados; 2015 com 47.071 
mil; o menor patamar atingido em 2016, com 38.438 mil, devido as problemáticas mencionadas no item 2.1 e por fim 
2017, quando atinge os 48.897 mil empregados, maior número dessa série. Entre 2016 e 2017 o aumento no número de 
empregados foi de 12,00%. A maior parte dos empregados contratados, foram de empregados na ocupação de cultivo 
de arvores frutíferas. 

Gráfico 4 - Saldo de empregados típicos da citricultura, por ano, no Estado de São Paulo em (mil)
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2.4  PERFIL POR MÉDIA DE IDADE E SEXO PARA  
  OS EMPREGADOS NO CULTIVO DE ÁRVORES 
  FRUTÍFERAS
A idade média dos empregados por ocupação, gira em torno de 38 anos de idade, tanto para mulheres quanto para 
homens. É a média dos cinco anos analisados, pouco menos em 2013, quando essa foi de 37 anos de idade. A repre-
sentação por gênero é maior entre os homens, com 21.443 mil empregados em 2013, contra 10.643 mil mulheres empre-
gadas. Já em 2014, homens representavam 23.456 mil e mulheres 11.902 mil; 2015 com 30.047 mil homens e mulheres 
com 13.663 mil. Em 2016, o número de empregados se reduz no menor patamar dos anos analisados: homens com 
20.821 mil e mulheres com 8.552 mil. Já no ano de 2017, houve maior aumento das contratações: homens representava 
35.750 mil e mulheres 12.832 mil. Entre 2016 e 2017, o aumento entre os homens foi de 41,75%, entre as mulheres 
foi de 33,35%. No total, entre esses anos, o aumento foi de 38,29% entre homens e mulheres. Em 2017, as mulheres 
representavam 26% no total de empregados.

Tabela 3 – Perfil por idade e por sexo, empregados no cultivo de árvores frutíferas

2.5  GRAU DE INSTRUÇÃO POR OCUPAÇÃO 
O recorte pelo grau de instrução e pela ocupação de empregados no cultivo de árvores frutíferas de 2017, mostra que 
30% possuem até 5 ª série do ensino fundamental, maior parte desses empregados, para o grau de instrução com 5 ª 
série completa (fundamental): 23%;  da 6 ª série a 9 ª (fundamental):16%; com Fundamental completo: 11%; Médio com-
pleto: 10%; Médio incompleto: 7% e o grau de instrução com menos empregados foram os analfabetos com 3%. Superior 
incompleto; completo, mestrado e doutorado: 0%, como demonstra o gráfico 5.
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Gráfico 5 – Grau de instrução – ocupação (2017) empregados no cultivo de árvores frutíferas

Portanto, o recorte pela ocupação, demonstra que a maior parte desses empregados ainda possuem baixo grau de 
instrução.

2.6  PERFIL POR MÉDIA DE IDADE E SEXO PARA  
  OS EMPREGADOS NO AGRUPAMENTO 
  SETORIAL DA LARANJA
Elencado o perfil pela ocupação, nessa seção será tratado o perfil dos empregados no agrupamento setorial do cultivo de 
laranja (que contempla todos os empregados, inclusive os da ocupação no cultivo de árvores frutíferas, que nesse setor 
são a maioria). A idade média dos empregados no setor se manteve próxima da dos empregados por ocupação, em torno 
de 39 anos, apenas em 2016 a idade média alcançou os 40 anos.

Em 2013, o total de empregados homens alcançou os 31.493 mil enquanto que o total de mulheres chegou a 12.159 mil. 
Já o patamar de homens em 2014 foi de 31.695 mi, estável se comparado ao ano anterior e mulheres de 12.118 mil. No 
ano de 2015, o total de homens foi de 34.436 mil e mulheres de 12.635 mil. Em 2016, menor patamar, devido aos motivos 
descritos no item 2.2, o total entre os homens foi de 29.160 mil e mulheres de 9.278 mil. Em 2017, o total entre os homens 
foi de 37.719 mil, maior da série, já as mulheres o total alcançou 11.178 mil. A variação entre os homens de 2016 e 2017, 
foi de 29,35% positivamente, já entre as mulheres foi de 20,47%. O aumento total entre 2016 e 2017 foi de 16%. No ano 
de 2017 as mulheres representaram 24,50% do total de empregados.

Tabela 4 – Perfil por idade e por sexo, empregados no setor do cultivo de laranja
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2.7   GRAU DE INSTRUÇÃO NO AGRUPAMENTO   
  SETORIAL DA LARANJA 
O grau de instrução dos empregados do setor não difere muito do grau de instrução por ocupação, como mostrado no 
gráfico 6, dado que os mesmos integram esse agrupamento em grande volume. No setor a concentração maior está nos 
empregados com a 5 ª série completa (fundamental): 26%, seguida pelo médio completo: 18%; Até 5 ª série incompleta: 
17%; Fundamental completo: 14%; entre a 6 ª série a 9 ª (fundamental): 13%; Médio incompleto: 7%; Analfabetos: 2% e 
a diferença em relação a ocupação típica; Superior completo: 2%; Superior incompleto:1% e Mestrado e doutorado:0%. 
A explicação para o grau de instrução de ensino superior, é que esse recorte abrange todo o setor, ou seja, abrange 
administradores, tratoristas e motoristas etc.

Gráfico 6 – Grau de instrução – setor de cultivo de laranja (2017)

2.8  REMUNERAÇÃO MÉDIA POR OCUPAÇÃO 
  E POR AGRUPAMENTO SETORIAL
Como já mencionado, remuneração não é o salário recebido pelos empregados. O gráfico 7 demonstra, que a remunera-
ção média no ano de 2017 para a ocupação de cultivo de árvores frutíferas foi de R$1.436,15. Isso representa 12% mais 
em relação a 2016 que alcançou os R$1.281,26. No ano de 2013, a remuneração média foi de R$1.064,29; em 2014 de 
R$1.145,22 e 2015 atingiu uma remuneração média de R$1.231,91.
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Gráfico 7 – Remuneração média para empregados no no cultivo de árvores frutiferas em (R$)

Já a remuneração média para o agrupamento setorial no cultivo de laranja, é pouco maior. Em 2017, os empregados 
desse setor receberam, em média, R$1.689,09, um aumento de 5,62% em relação a 2016, quando o salário médio foi 
de R$1.599,04. No ano de 2013, a remuneração média foi de R$1.250,18; em 2014 de R$1.361,56 e 2015 a média de 
remuneração alcançou os R$1.442,21.

Gráfico 8 – Remuneração média para empregados no cultivo de laranja em (R$)
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3.  COMPARATIVO DE REMUNERAÇÃO ENTRE  
  OCUPAÇÕES 
Esta seção, traça o comparativo do ano de 2017 entre a remuneração média das ocupações para dimensionar a 
diferença entre os empregados típicos do setor da citricultura e de outros setores, como apresenta a tabela 5. Para 
efeito comparativo, foi captada a remuneração média do pedreiro: R$1.879,11; de empregados em serviços de limpe-
za: R$1.598,73 e do empregado no mesmo setor de atividade econômica, empregados no cultivo da cana-de-açúcar: 
R$1.436,15.

Ao comparar as remunerações, os resultados demonstram que em relação aos pedreiros, os empregados no cultivo de 
árvores frutíferas recebem 23,7% menos; 10,2% menos que os empregados em serviços de limpeza e conservação e 
1,5% menos que os empregados da cultura da cana-de-açúcar. 

Se comparado com a média de remuneração do setor de atividade econômica da agropecuária (R$1.904,96) os traba-
lhadores no cultivo de árvores frutíferas receberam, em média, 24,57% menos.

Tabela 5 - comparativo de remuneração por ocupação
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4.  RESULTADOS ENTRE JANEIRO E SETEMBRO  
  PARA O ANO DE 2018 – OCUPAÇÃO E 
  AGRUPAMENTO SETORIAL 
Essa seção trata do saldo entre os meses de contratações e demissões e média salarial entre a ocupação de emprega-
dos no cultivo de árvores frutíferas e no agrupamento setorial do cultivo de laranja.

Vale enfatizar que, agora, é dimensionada a média salarial e não remuneração média dos empregados. E é avaliado o 
saldo de cada mês, ou seja, a diferença entre contratações e demissões. 

4.1   SALDO DE CONTRATAÇÕES MENSAIS POR   
  OCUPAÇÃO E SALÁRIO MÉDIO 
Como pode ser observado na tabela 6, o saldo total entre os meses de janeiro e setembro de 2018, foi de (-1.843) mil 
pessoas menos nesse período. 

Destaca-se o maior saldo negativo desses meses, março com (-12.008) mil pessoas menos. Isso ocorre devido à en-
tressafra das culturas mais importantes do setor, principalmente a laranja. Já o maior saldo registrado foi de junho com 
15.681 mil empregados, mês de intensificação das principais safras. O saldo dos meses de janeiro foi de (-5.139); feve-
reiro (-8.023); março (-12.008); abril (-4.228); maio (5.610); junho (15.681); julho (6.352); agosto (453) e setembro (-541).

Tabela 6 – Saldo da ocupação (cultivo de árvores frutíferas) - 2018

Em relação aos salários médios, tabela 7, os dados destacados desses meses, mostrou uma peculiaridade, que foi o mês 
de abril (R$1.671,69), em todos os anos anteriores disponibilizados pelo CAGED, esse efeito não ocorre. 

O que pode explicar esse fato novo na série histórica, do mês de abril, dos salários médios para essa ocupação, é o efeito 
das demissões acentuadas nesse mês e no mês de maio. Uma explicação mais próxima, seria que os produtores manti-
veram os empregados a mais tempo nessas ocupações que acumularam ganhos em seus salários, em contrapartida os 
empregados a menos tempo nessa ocupação foram demitidos, o que elevou o salário médio desse mês. 
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Fora essa peculiaridade, o salário médio para essa ocupação não chega ao patamar de R$1.200,0 ao mês. Para o mês 
de janeiro, o salário médio registrado foi de R$1.069,43; fevereiro R$1.037,79; março R$1.027,40; abril R$1.671,69; maio 
R$1.103,99; junho, mês de contratações intensivas R$1.080,26; julho R$1.032,40 e os menores salários médios desses 
meses em destaque, agosto R$984,80 e setembro R$986,23, muito próximos do salário mínimo nacional de R$954,00. 
A média salarial para o período analisado foi de R$1.083,69 (jan-set).

Tabela 7 – Saldo da ocupação (cultivo de árvores frutíferas) - 2018

4.2  SALDO DE CONTRATAÇÕES MENSAIS POR   
  AGRUPAMENTO SETORIAL E SALÁRIO MÉDIO
O saldo para o setor da laranja entre contratações e demissões, também foi negativo. Nos meses destacados na tabela 
8, o saldo entre janeiro e setembro foi de (-154) empregados menos. Assim como na análise por ocupação entre janeiro 
e abril o saldo sempre esteve negativo. Janeiro com (-2.418); fevereiro (-3751); março (-6.029) maior saldo negativo; abril 
(-1.942); maio (5.380) positivo; junho (7.673) positivo, maior saldo dos meses em análise; julho (1.347). Já em agosto, o 
saldo volta a ser negativo com (-173) e setembro com (-241).

Tabela 8 – Saldo do setor de cultivo de laranja - 2018
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Em relação aos salários médios para o setor, a mesma peculiaridade ocorre no mês de abril (R$1.791,24), como mostra 
a tabela 9. Para o setor o salário, em média, é pouco maior do que os da ocupação, dado que há a inclusão de todas 
as ocupações inseridas no agrupamento setorial. O mês de janeiro registrou o salário médio de R$1.103,67; fevereiro 
R$1.144,84; março R$1.105,37; abril R$1.791,83 (peculiaridade); maio R$1.130,24; junho, mês de maior intensidade de 
contratações R$1.003,27; julho, menor salário médio da série e abaixo do salário mínimo: R$929,96; agosto R$1.051,46 
e setembro com R$1.005,70. Em média, o salário para o setor de cultivo de laranja foi de R$1.092,62 entre janeiro e 
setembro.

Tabela 9 – Média salarial no setor de cultivo de laranja - 2018

O nível salarial para o setor em média, não chega ao mínimo estipulado pelo Estado de São Paulo que, para 2018, foi 
definido em R$1.108,38.
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5.  MUNICIPIOS COM MAIOR NÚMERO DE 
  EMPREGADOS NO SETOR DA LARANJA 
  E POR OCUPAÇÃO
A tabela 10 (item 7), apresenta os municípios com maior número de empregados no agrupamento setorial da laranja e 
pela ocupação típica dos empregados no setor da citricultura no ano de 2017.

Destacam-se os 10 municípios com maior empregabilidade para o agrupamento setorial da laranja: Mogi Guaçu (3.260) 
mil empregados; Colômbia (2.799); Santa Cruz do Rio Pardo (2.506); Botucatu (2.090); Luís Antônio (1.461); Matão 
(1.337); Capela do Alto (1.299); Casa Branca (1.065) e Avaré (908).

Já para os 10 municípios com maior número de empregados por ocupação, foram: Matão (8.387) mil empregados; Be-
bedouro (7.610); Colômbia (2.797); Mogi Guaçu (2.331); Santa Cruz do Rio Pardo (2.192); Pirassununga (1.850); Monte 
Azul Paulista (1.418); Botucatu (1.404); Luís Antônio (1.362) e Capela do Alto (1.130).
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6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS
Portanto, como foi visto, o setor da citricultura no Estado de São Paulo, em sua totalidade, apresenta total de empregados 
próximos de 50 mil (de maneiro formal) com carteira assinada. Quando comparado ao agrupamento setorial e a ocupa-
ção típica do setor, verifica-se que, de forma geral, há uma cumplicidade nos dados, porém, com uma situação menos 
privilegiada no recorte por ocupação, onde está situado todos os empregados ligados ao setor cítrico (laranja, limão, 
tangerina, mexerica etc.). O resultado do comparativo é esperado, dado que há trabalhadores em ocupações com remu-
neração e salário maiores no setor. Porém, o que o trabalho buscou foi a comprovação da importância do setor da laranja 
no Estado de São Paulo e esbouçou possível direcionamento de políticas públicas prioritárias para o setor da citricultura.

De forma geral, a maior parte dos empregados, tanto no agrupamento setorial quanto por ocupação, se agrupam com 
grau de instrução abaixo do ensino médio e em especial com 5 ª série do ensino fundamental ou menos.

Se comparadas as remunerações médias e salariais com a de outros setores e com a ocupação típica do setor agrope-
cuário, os resultados mostram que empregados do setor cítrico, em média, recebem remunerações e salários menores. 
A maior parte dos empregados é composta por homens e tem média de idade de 39 anos. O setor é caracterizado pela 
alta rotatividade e mão-de-obra, em média, pouco especializada.
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7.  TABELA COM TODOS OS MUNICIPIOS
Tabela 10 – Municípios com os maiores números de empregados no agrupamento de cultivo de laranja e na ocupa-
ção de árvores frutíferas – (2017)
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