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Resumo

• Foram captados 181 instrumentos coletivos de trabalho referentes aos empregados rurais no 
estado de São Paulo. 

• A maioria dos sindicatos/bases territoriais, de um total de 54 entidades, está registrada como 
sindicato de trabalhadores (27), seguido de empregados (20) e trabalhadores e empregados 

com 7 registros encontrados.

• As cidades/bases territoriais que mais registraram instrumentos coletivos foram: Araras com 
22 registros, seguido de: Lençóis Paulista (16), Avaré (13), Bauru (10), Itapetininga (9) e Agudos 

e Andradina com 6.

• A maior parte dos instrumentos registrados e com especificação de atividade econômica 
refere-se ao subsetor da madeira, com 38 registro, seguido da cultura de cana-de-açúcar com 16.

• Do total, 112 instrumentos têm vigência até o ano de 2021, seguido de 63 com vigência até 
2022 e 6 até 2023.

• 31,5% possuem cláusula horas in itinere.

• 45,8% possuem cláusula de cesta básica.

• 80% possui cláusula de contribuição sindical (maioria de associativa).

• O piso médio é de R$1.288,70 e a mediana de R$1.260,00.

• Em 2020, boa parte dos instrumentos não registraram reajuste.

• Nenhuma data base de 2021 superou a inflação; não teve reajuste real.

• A média de reajuste entre as datas base de reajuste foi de 3,85%.
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Apresentação

O estudo desenvolvido teve como objetivo identificar os principais problemas inerentes aos 
empregados rurais no estado de São Paulo. Sobretudo, verificar a evolução ou não dos reajustes 
salariais e as médias salariais.

Para tanto, foi captado acordos coletivos de trabalho (ACT) e convenções coletivas de trabalho 
(CCT), do banco de dados do sistema “mediador” da Secretaria do Trabalho do Ministério da 
Economia, entre os dias 15 e 17 de junho de 2021.

Destaca-se que, o estudo, portanto, baseia-se nos ACT´s e CCT´s que as empresas e sindicatos de 
empregados rurais disponibilizaram no sistema do Ministério da Economia e com vigência ao 
menos até os dias supracitados. Os acordos e convenções destacados foram negociados entre 
2019 e 2021.

Além disso, foi utilizado para efeito comparativo e estatística descritiva (assim como as ACT´s 
e CCT´s) o Índice de Preços ao Consumidor (INPC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O INPC é utilizado para efeito de reajuste salarial. 

A análise, por datas base, mostrou que houve pouca evolução dos salários médios e que os 
reajustes, de forma geral, ficaram abaixo do INPC, portanto, não houve reajuste real (reajuste 
acima da inflação).

Outros indicadores, constante em clausulas, como os das horas in itinere (tempo de percurso 
entre a residência e o trabalho) e contribuição sindical, mostraram – se relevantes do ponto de 
vista de assiduidade nos acordos, assim como as cláusulas de auxilio alimentação.

Os subsetores do agronegócio que mais tiveram registro de acordos foram: madeira, citricultura, 
cana-de-açúcar e lavora diversificada.

Ao todo, foram coletados 181 instrumentos coletivos de trabalho entre acordos (maioria do 
total) e convenções. 
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Como já mencionado na apresentação, a totalização dos acordos e convenções, deu-se através 
da captação no sistema “mediador” do Ministério da Economia. Nem todos os acordos são 
disponibilizados no sistema pelas empresas ou sindicatos. No período pesquisado, foram 
encontrados 181 acordos e convenções e foi observado algumas concentrações tanto por 
cidades como pelas produções (lavouras).

A tabela 1, mostra que, a maioria dos sindicatos/bases territoriais, de um total de 54 
entidades, está registrada como sindicato de trabalhadores (27), seguido de empregados (20) e 
trabalhadores e empregados com 7 registros encontrados.

Vale destacar que, a denominação de sindicato de empregados ou de trabalhadores é importante 
porque pode diferenciar as categorias de representação sindical.

Já a tabela 2, mostra que, a cidade/base territorial que foi encontrado o maior número de 
instrumento coletivo de trabalho foi Araras com 22 registros, seguido de: Lençóis Paulista (16), 
Avaré (13), Bauru (10), Itapetininga (9) e Agudos e Andradina com 6. As outras cidades/bases 
registraram entre 1 e 5 instrumentos.

Vale lembrar que, quando se fala em base territorial (representação), fala-se de um 
determinado sindicato de uma determinada cidade que pode representar empregados de 
outras cidades englobadas em sua base territorial. Exemplo: o sindicato de Araras representa 
empregados de cidades da região.

1. Cidades e lavouras que mais concentraram os instrumentos coletivos
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Esses instrumentos, mostraram uma concentração em alguns subsetores de atividade 
econômica do setor do agronegócio.
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A tabela 3, mostra que a maior parte dos instrumentos coletivos de trabalho, com especificação 
da atividade, refere-se ao subsetor de atividade econômica da madeira, com 38 registros. Muitos 
acordos/convenções são fechados para atividades diversas, portanto, não tem especificação da 
lavoura. O levantamento mostrou que, 68 instrumentos não registraram de forma especifica a 
atividade desenvolvida pelos empregados, denominado aqui como “geral”.

Em seguida, o subsetor da citricultura (laranja) foi o que mais registrou instrumentos com 25, 
seguido da: cultura de cana-de-açúcar (16), lavoura diversificada (8), diversificada e pecuária 
(6), plano Contag (5), geral e transportes (4), café (2) e avicultura (2). O restante dos subsetores 
teve um (1) registro cada. 

1.1 Concentração dos instrumentos por lavoura (subsetores de atividade econômica)
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Os planos Contag, CNTA e empregados em condomínios, podem desenvolver atividades em 
diversas culturas, inclusive na agricultura familiar.

De forma geral, boa parte dos ACT´s e CCT´s, tem clausulas que abordam benefícios aos 
empregados e contribuição aos sindicatos. O bloco 2, na sequência, apresenta cláusulas que teve 
assiduidade nos instrumentos coletados e sua vigência.

2. Vigências e cláusulas assíduas

Como apresenta a tabela 4, do total dos instrumentos coletivos de trabalho, a maior parte tem 
vigência até o ano de 2021. Entre os instrumentos captados na base de dados do Ministério da 
Economia, foi verificado que, parte desses, foram fechados no ano de 2019, como mencionado na 
apresentação, ainda vigentes, pois foram estendidos.

Foi verificado que, 112, a maioria, tem vigência até o ano de 2021, seguido de 63 com vigência 
até 2022 e 6 até 2023.

Das variadas cláusulas encontradas, destaca-se três, por conta de sua importância, são elas: 
horas in itinere, auxilio alimentação (normalmente são cesta básica) e contribuição ao sindicato.

2.1 Horas in itinere (tempo que o empregado leva entre sua residência e o trabalho)

Entre os ACT´s e CCT´s registrados, 57 instrumentos continham a cláusula horas in itinere, ou 
seja, 31,5% do total.

Entre esses 57 instrumentos, existem diferenças de como é feita a aferição das horas in itinere, 
elas podem variar; alguns preveem 1 hora a mais nas horas diárias trabalhadas que o empregado 
receberá em forma de remuneração e outras preveem um valor ao dia, por exemplo: R$30,00. 

   P. 5



Vale lembrar que, as horas in tinere, passou a não ser mais obrigatória após a reforma 
trabalhista de 2017 (governo de Michel Temer), o que trouxe um ônus considerável aos 
empregados rurais que contavam com esse valor em sua remuneração mensal.

2.2 Auxilio alimentação (cesta básica)
Entre os principais benefícios aos empregados, o auxilio alimentação (cesta básica) apareceu em 
83 dos 181 instrumentos de acordo coletivo de trabalho, o que representa 45,8%.

A média das cestas básicas localizadas nos ACT´s e CCT´s foi de R$235,31 ao mês. Já a mediana 
foi de R$198,51 ao mês. 

O custo da cesta básica média de São Paulo, calculada pelo Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), foi de R$636,40 para o mês de maio de 2021. 
Ou seja, se considerado este valor, os empregados rurais deveriam receber uma cesta básica, em 
média, com acréscimo de 63%.

2.3 Contribuição ao sindicato

A reforma trabalhista de 2017, acabou com a contribuição sindical compulsória aos sindica-
tos. O efeito foi devastador e enfraqueceu sobremaneira as entidades sindicais, o que dificulta, 
por exemplo, ações sindicais que visam a proteção das relações de trabalho, por consequência, 
prejudica os empregados que ficam mais vulneráveis diante da aplicação dos direitos 
trabalhistas. 

Diante desse contesto, do total de instrumentos consultados, 145 ou 80%, tem cláusulas que 
preveem algum tipo de contribuição. 

A maior parte das cláusulas são referentes a contribuição associativa (paga pelo associado do 
sindicato), ao que parece, não é suficiente para a manutenção dos sindicatos e suas ações de 
proteção as relações de trabalho.

A dificuldade financeira das entidades sindicais, consequentemente seu enfraquecimento, pode 
se refletir na hora da barganha com as empresas, nas negociações sobre pisos salariais, reajustes 
etc.
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3. Pisos e reajustes salariais
O salário mínimo brasileiro para 2021 é de R$1.100,00, já o mínimo do estado de São Paulo é de 
R$ 1.163,55, o menor valor entre os estados que possuem salário mínimo próprio.

Os pisos negociados nos instrumentos pesquisados, giram em torno do valor do mínimo 
paulista. Dos 181 instrumentos identificados, parte deles não tinham especificação de pisos, 
desta forma, foi considerado o mínimo de São Paulo.

•  A média dos pisos foi de R$1.288,70 ou 9,7% (R$125,15) maior que o mínimo paulista. 
• A mediana foi de R$1.260,00 ou 7,7% (R$96,45,00) maior que o mínimo do estado de 

São Paulo.

Entre as ocupações com um nível maior de especialização, a média salarial foi de R$2.071,18 e a 
mediana foi de R$1.623,00. Neste caso, está incluído ocupações como de administradores ou de 
supervisores.

3.1 Reajustes

Como já esboçado no bloco 2, os ACT´s e CCT´s captados tem vigência até os anos de 2021, 2022 
e 2023, em diferentes datas base.

Para efeito de comparação, foi utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumido (INPC), 
indicador utilizado para reajuste de salário, em relação aos reajustes efetivamente feitos nas 
datas base.

A tabela 5, mostra os reajustes e o INPC das datas base. Como pode ser observado, apenas nas 
datas base de novembro e outubro de 2020 teve reajuste real, embora com percentis muito 
pequenos. Em média, os reajustes de novembro foram de 4%, enquanto que o INPC foi de 3,36%, 
já em outubro o reajuste médio foi de 3% e o INPC de 2,55%.

A mesma tabela mostra que, na data base de abril de 2021, com apenas um ACT registrado, o 
reajuste foi de 5,20%, enquanto que o INPC foi de 7,59%. Já na data base de fevereiro de 2021, 
o reajuste médio foi de 5% e o INPC de 6,21%. Em janeiro de 2021 o reajuste médio foi de 
5%, já o INPC foi 0,54% maior (5,54%). Nos instrumentos com datas base para junho/julho de 
2020, com negociação em andamento para 2021 até a finalização deste trabalho, o reajuste foi de 
0%, ou seja, não teve reajuste com referência nos últimos 12 meses (2019/2020), já o INPC do 
mesmo mês de 2020 foi de 2,69%. 

Em maio de 2021, o reajuste médio foi de 7%, enquanto o INPC foi de 8,89%. Já em março de 
2021, o reajuste médio foi de 5%, novamente o INPC fechou em um patamar acima, em: 6,93%, 
com quase 2% a mais.
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A média de reajuste entre as datas base foi de 3,85%. Muitos instrumentos coletivos de 
trabalho não tinham indicação de reajustes salariais como dito, aproximadamente 30% do total 
(52 instrumentos coletivos de trabalho).

Em 2020, muitas empresas, sobretudo do subsetor da cana-de-açúcar, não reajustaram os 
salários dos empregados, como mostra a tabela 5. O argumento das empresas foi o das perdas 
causadas pela pandemia, entretanto, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, o Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio 
paulista, cresceu 8,27% e o PIB do agro Brasileiro, cresceu 24,31% no mesmo ano. 

Além disso, somente no primeiro trimestre de 2021, o PIB do agronegócio nacional cresceu 5,2%, 
demonstrando, portanto, que o ônus recaiu apenas aos empregados rurais que não tiveram seus 
salários reajustados.
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4. Considerações finais
A análise dos acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho mostrou que os empregados 
rurais ainda lidam com pisos baixos, principalmente porque pessoas que possuem esse nível de 
rendimento mensal, gastam cerca de 50% com alimentação, que por consequência, reduzem o 
poder de compra dessas pessoas dada a inflação alta dos alimentos. Como pôde ser observado, 
a média e mediana das cestas básicas dos empregados são extremamente baixas, e a diferença 
para a compra da cesta básica aferida pelo DIEESE em São Paulo pode ser de até 63%.

As horas in itinere, que compunha elevada relevância nos salários dos empregados, já não é 
mais obrigatória, e quando constate nos instrumentos coletivos, muitas vezes não se reflete na 
composição do 13 º salário, férias, seguro desemprego etc.

Os sindicatos, por conta da reforma trabalhista de 2017, perderam muita força e assim 
possuem pouco poder de barganha com as empresas ou sindicatos patronais. Isso pode afetar 
diretamente os baixos níveis dos pisos e reajustes. A maioria das contribuições aos sindicatos, 
como visto, é de contribuição associativa que pode não ser suficiente para a manutenção das 
entidades sindicais, sobretudo para  manter um corpo técnico como: advogados e assessores.

Os reajustes na maior parte dos ACT´s e CCT´s analisados, não acompanhou sequer a inflação 
(INPC), portanto, sem aumento real.

Há, assim, uma necessidade latente pela formalização de melhores acordos com as empresas e 
isso passa necessariamente pelo fortalecimento das entidades sindicatos.
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