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INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo elencar fatores favoráveis as negociações coletivas de 

trabalho, principalmente em relação as correções salariais que, em muitos casos, por parte das 

unidades produtoras, sobretudo da cana-de-açúcar, não estão propondo reajuste salarial com a 

argumentação dos problemas da pandemia. Entretanto, o setor agropecuário deve crescer em 

2020, o que deve manter as receitas das empresas que, por consequência, poderão elaborar 

acordos com os sindicatos laborais mais justos, com reajuste salarial.  

A FERAESP e seu conjunto de sindicatos, não vê motivos, sentido, razão ou coerência 

estatística para o não reajuste salarial. Ainda mais nesse momento de crise, onde os 

trabalhadores(a) são os primeiros a serem impactados. Principalmente, com a postura 

adotada pelo Governo Federal que, repassa o ônus da crise de maneira arbitraria a 

população mais vulnerável, os trabalhadores(a). 
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PRODUÇÃO RECORDE NA ÚLTIMA SAFRA 

• Maior produção da história na safra 2019/20 – aumento de 7,5% em relação à safra 

2018/19. Segundo a CONAB. 

• Etanol combustível teve aumento de 8,5%, alcançando mais de 10 bilhões de litros, 

também segundo a CONAB. 

•  

MOAGEM E PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ALCOOL EM ABRIL DE 2020 

• Segundo a UNICA, a moagem de cana-de-açúcar somou quase 38 milhões de toneladas 

na 2ª metade de abril, contra 31 milhões em abril do ano passado. 

• As exportações de açúcar efetuado pelas unidades do Centro-Sul aumentaram 52,54% 

em abril de 2020 comparada ao mesmo período da safra anterior, segundo a UNICA.  

• A produção de etanol, se comparado a mesma quinzena da safra 2019/20, saltou de 1,50 

(um bilhão e quinhentos mil litros) para 1,57 bilhão (um bilhões quinhentos e setenta 

mil litros), segundo a UNICA. 

• Açúcares Totais Recuperáveis (ATR), aumentou 9,10% atingindo quase 122 kg por 

tonelada em 2020 contra 111 kg verificados na mesma quinzena do último ano, segundo 

a ÚNICA. 

• A Raizen, maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, mantém as previsões iniciais 

para safra 2020/21 em meio ao cenário de Covid-19, podendo moer até 64 milhões de 

toneladas na temporada 2020/21, segundo o portal JORNAL CANA. 

• A Atvos pode moer cerca de 26,9 milhões de toneladas de cana na safra 2020/2021. No 

período, a empresa deve investir R$ 350 milhões em renovação e expansão de canaviais, 

equipamentos agrícolas e aprimoramentos industriais. 

 

EXPORTAÇÕES DE AÇÚCAR  

• Exportações de açúcar no Brasil em abril somou US$ 457 (quatrocentos milhões e 

quinhentos setenta mil dólares), ou R$2.615 (dois bilhões seiscentos e quinze milhões 

de reais, aproximadamente). O valor é 33,8% maior em comparativo com o mesmo mês 

de 2019. Segundo a COGO Inteligência em Agronegócio. 

 

REDUÇÃO DE CONSUMO E ESTOQUES 

• Segundo a ÚNICA o consumo de etanol combustível, caiu 38% em abril, por conta da 

pandemia na região Centro-Sul. 

• PORÉM, segundo o presidente da RAIZEN, a empresa irá estocar etanol para vender 

quando os preços aumentarem, de acordo com o portal JORANAL CANA. 

 

RETOMADA DO CONSUMO 

• O preço do etanol combustível subiu no mercado paulista, na semana de 4 a 8 de maio, 

registrando, segundo a média do Indicador CEPEA/ESALQ, R$ 1,38/litro (sem 

impostos), com elevação de 4,18% sobre a anterior, que foi de R$ 1,32/litro. 
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• Segundo o índice da Esalq/BM&FBovespa, Posto Paulínia, o etanol combustível foi 

negociado a R$ 1,47 na última sexta-feira (8), alta de 0,10%. 

• Já há aumentos substanciais nas bombas de combustíveis, em especial, estado de São 

Paulo, com a flexibilização da quarentena. 

 

AUMENTO NA PRODUÇÃO DE ALCOOL EM GEL 

• De acordo com o jornal CORREIO BRAZILIENSE (17 de abril), a produção passou de 

9 mil toneladas de álcool em gel 70% para 20 mil toneladas, podendo chegar a 27 mil. 

• Segundo a Companhia Nacional do Álcool (CNA), maior fabricante de álcool em gel 

do País, a produção de frascos de álcool em gel teve aumento de 120 mil frascos por 

mês para mais de 2 milhões (valores para março de 2020). Crescimento de 1.700%. 

 

INFLAÇÃO ACUMULADA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC) 

• INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 4,30% (entre janeiro de 2019 e 2020) 

• INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 3,92% (entre fevereiro de 2019 e 2020) 

• INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 3,31% (entre março de 2019 e 2020) 

• INPC Brasil, acumulado em 12 meses: 2,46% (entre abril de 2019 e 2020) 

 

PIB AGROPECUÁRIO DEVE CRESCER 

• Apesar da pandemia que, atingiu todos os setores de atividade econômica, o PIB da 

agropecuária, deve registrar crescimento de 2,5% em 2020. A previsão é do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), divulgado terça-feira, 26 de abril. 

• O documento mostra, ainda, que a contratação de crédito rural cresceu 26,8% em termos 

reais no bimestre março-abril, quando eclodiu a pandemia no país, na comparação com 

o mesmo período de 2019. 

 

CORREÇÕES SALARIAIS SÃO MAIS QUE JUSTIFICAVEIS 

As usinas e instituições ligadas a elas, trabalham com previsões negativas, entretanto, os 

indicadores (consolidados) mostram certa equalização e manutenção da rentabilidade. O PIB-

agro, deve atingir, no mínimo, 2,5% de crescimento em 2020. 

O dólar alto beneficia as exportações e as empresas trabalham com a especulação dos estoques, 

no aguardo da retomada da demanda que, já está sendo retomada, sobretudo, em relação ao 

etanol. 

Algumas usinas, como mencionado em circular da FERAESP (02/2020), vem articulando e 

fechando acordos com sindicatos laborais, com “correção ZERO” de salário. O que não se 

justifica, dada a dinâmica atual do subsetor que vem tendo bons resultados de receitas, 

principalmente se comparado a setores como comercio e serviços. 

https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35617&catid=3&Itemid=3
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35617&catid=3&Itemid=3

