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Resumo  

O estudo aqui desenvolvido, apresenta o perfil dos empregados assalariados rurais no 

Brasil e, sobretudo, do estado de São Paulo.  Para tanto, foi delimitado o período dos 3 

primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro (PL) para ser diagnosticado os principais 

problemas enfrentados por estes empregados. 

A proposta do estudo é demonstrar as vulnerabilidades do mercado de trabalho no setor 

do agronegócio, e gerar algumas reflexões no sentido das possíveis soluções que podem 

ser feitas, em especial, pelas entidades sindicais e instituições de defesa dos trabalhadores. 

 

Palavras-chave: empregados assalariados rurais, remuneração, governo Bolsonaro, 

rotatividade, agronegócio e agronegócio paulista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumo dos Tópicos 

• O estado de São Paulo, sobretudo, em suas culturas mais tradicionais do setor do 

agronegócio, como os subsetores da: cana-de-açúcar, laranja, pecuária etc. Ainda tem a 

maior parte dos empregados assalariados rurais em comparação aos outros estados do 

País. (são 514.750 mil empregados assalariados rurais – segundo a movimentação- 

admissão mais demissão). 

• Microempresas e pequenas empresas empregam a maioria dos empregados assalariados 

rurais (entre 1 a 49 empregados). 

• O estado com a maior remuneração média é o Mato Grosso, com R$2.845,00 e São Paulo 

tem apenas a quinta com R$2.212,41. 

• O Mato grosso tem a maior média de remuneração, por ocupação típica dos empregados 

assalariados rurais com: R$2.506,82 e São Paulo, também neste recorte, tem a quinta 

com: R$2.017,75. 

• No País, o tempo médio de permanência do empregado rural no agronegócio é de 45 

meses. 

• O estado brasileiro com a menor rotatividade no agro é o Rio de Janeiro, com média de 

permanência no emprego de 71 meses. 

• Estados como: Amapá, Sergipe, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Espirito Santo, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal, Santa Catarina e Amazonas, estão 

acima da média brasileira de permanência no emprego, ou seja, acima de 45 meses. 

• Mato Grosso, com os melhores índices de remuneração, destacou-se entre os que mais 

tem rotatividade do trabalho, com média de permanência de 35 meses, abaixo de 3 anos. 

• Estados da região Norte e Nordeste, compõem a maioria dos estados com os piores 

indicadores, inclusive, possuem rotatividade do trabalho maior que a média brasileira, 

abaixo de 45 meses; Roraima, o ultimo no ranking tem média de permanência no emprego 

de 28 meses, apenas 2 anos e quatro meses. 

• O número total de empregados por gênero, mostra que, mulheres são aproximadamente 

21%, enquanto homens são 79% (para 2021) em São Paulo. Com 404.966 mil homens e 

109.784 mil mulheres, para o mesmo ano. 

• Em São Paulo, microempresas (até 9 empregados) e empresas de pequeno porte, com até 

49 pessoas, no ano de 2021, empregaram mais de 264 mil pessoas no estado, destaque 

para empresas que tem entre 1 e 4 empregados, com 93.743 mil pessoas em atividade 

laboral no agro paulista. Empresas de médio porte (entre 50 e 99 empregados) possuíam 

51.256 mil pessoas. Já empresas consideradas grandes ou multinacionais (com mais de 

100 empregados) tem mais de 169 mil pessoas em atividades laborais. Desta forma, 



microempresas e pequenas empresas, empregam, em média, aproximadamente 36% mais 

pessoas no agro paulista que empresas grandes ou multinacionais. 

• Os subsetores da cana-de-açúcar, laranja e pecuária, são os que mais tem empregados 

assalariados rurais no estado de São Paulo. Em 2021, esses subsetores compuseram 

aproximadamente 80% dos empregados. Com o subsetor da cana com: 77.242 mil 

empregados; laranja com 81.945 mil empregados e pecuária (bovina para corte e leite) 

com pouco mais de 52 mil empregados. 

• Em São Paulo, a maioria dos empregados exercem atividades laborais em empresas com 

natureza jurídica de pessoa física e/ou outras organizações legais, totalizando 277.455 

mil empregados em 2021, ou, 53,9% do total de empregos no setor. 

• O salário digno dos empregados deveria ser de R$2.551,00 (maior que a remuneração 

média dos empregados assalariados rurais no estado de São Paulo) 

• A média da remuneração no agro paulista é de R$2.212,41.  

• Considerando que toda a remuneração deve ser reajustada, via o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

entre 2019 e 2021 (dados até novembro de 2021), a remuneração média em São Paulo, 

deveria ter sido corrigida em cerca de 27%, o empregado deveria ter uma remuneração 

média de R$2.468,16, entretanto, o reajuste foi de apenas 12%, aproximadamente. 

• Em São Paulo, o subsetor da cana-de-açúcar tem a maior média de remuneração entre os 

subsetores para o ano de 2021, com R$2.817,80 (dois mil oitocentos e dezessete reais e 

oitenta centavos). 

• A rotatividade do trabalho no agro paulista é de 54 meses para o ano de 2021. O subsetor 

da cana, possui as maiores médias de permanência, com 79 meses em 2019; 84 meses em 

2020 e 78 meses em 2021. 

• Os meses de maior incidência de contratação em São Paulo pelas empresas são entre os 

meses de abril e junho. 

• Os meses entre janeiro e abril, que antecedem os períodos de maiores incidência de 

contratações, são os meses que mais abrangem as demissões no agro paulista. 

• A maioria dos empregados assalariados rurais em São Paulo, possuem escolaridades entre 

analfabetos e médio incompletos, são mais de 180 mil pessoas, para o ano de 2021, com 

médias parecidas nos anos de 2019 e 2020. 

• A maioria dos estrangeiros trabalhando em São Paulo são de: 103 Argentinos; 45 

Bolivianos; 1 chileno; 340 Paraguaios; 42 Uruguaios; 580 Venezuelanos; 27 

colombianos; 4 Peruanos; 1 Alemão; 29 Afegão; 1 Espanhol; 2 Italianos; 290 Haitianos; 

21 Japoneses; 6 Chineses; 13 Portugueses; 3 Marroquinos; 43 Cubanos; 4 Sírios; 5 

angolanos; 4 sul africanos e outros.
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1. Introdução 

O estudo desenvolvido, tem como objetivo analisar o mercado de trabalho dos 

empregados assalariados rurais no Brasil, especificamente, no estado de São Paulo. Para 

tanto, foi feito um recorte dos 3 anos de governo de Jair Bolsonaro (PL), entre 2019 e 

2021 (até a finalização do estudo, os dados de 2022 ainda não tinham sido divulgados).  

 No primeiro bloco do estudo, é analisado, de forma geral, o mercado de trabalho no País 

e seus problemas, de forma especifica, é apresentado, comparativamente dados entre os 

estados brasileiros, como: total de empregados, alocação desses por tamanho das 

empresas, remuneração média, rotatividade do mercado de trabalho, comparativo por 

gênero, tipos de empresas (natureza jurídica) e subsetores de atividade do agronegócio. 

No segundo bloco, é analisado o mercado de trabalho do estado de São Paulo, foco deste 

estudo. Assim como no primeiro bloco, foi feito um diagnóstico do mercado de trabalho 

no estado. 

Em seguida, é apresentado estatísticas de empregados assalariados rurais estrangeiros em 

São Paulo. 

De forma geral, o agronegócio brasileiro, conta com pouco mais de 18 milhões2 de 

trabalhadores, em situação de atividade laboral de formalidade (com carteira assinada) e 

informal (sem carteira assinada e conta própria). De acordo com o Centro de Estudos 

Avançados em Economia Aplicada - CEPEA-Esalq/USP - 2021, “houve aumentos da 

população ocupada no agronegócio das categorias de trabalhadores por conta própria em 

2021 (10,32% ou 578,9 mil pessoas) e, em segundo lugar, dos empregados sem carteira 

assinada (9,51% ou 273,7 mil pessoas). Esses dados indicam o possível aumento da 

informalidade no setor – acompanhando a tendência do Brasil”, isso ocorreu devido as 

reformas do mercado de trabalho exercidas pelo governo Jair Bolsonaro (PL) e seu 

antecessor, Michel Temer (MDB), como a Medida Provisória do novo Programa 

Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e a própria Reforma Trabalhista de 

2017, entre outras medidas prejudiciais aos empregados assalariados rurais e 

trabalhadores brasileiros em geral. 

 
2 Cepea/USP 
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As fontes de dados utilizadas no estudo como referência é do Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (CAGED) e Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS), ambas do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), portanto, são estatísticas 

do mercado de trabalho formal (com carteira assinada) – (O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)3, estima que, cerca de 60% dos empregados assalariados 

rurais no País estão na condição de informalidade (sem carteira assinada) -). Este estudo, 

entretanto, analisa apenas o mercado de trabalho formal dos empregados assalariados 

rurais. 

Vale lembrar que, o estudo traça um diagnóstico dos empregados e não dos produtores 

ou empregadores rurais. 

 

2. Empregados assalariados rurais no agronegócio brasileiro 

O estado de São Paulo, sobretudo, em suas culturas mais tradicionais do setor do 

agronegócio, como os subsetores da: cana-de-açúcar, laranja, pecuária etc. Ainda tem a 

maior parte dos empregados assalariados rurais em comparação aos outros estados do 

País. 

A tabela 1 (em ordem decrescente), mostra a movimentação (admissões e demissões) dos 

empregados assalariados rurais no agronegócio brasileiro, com especificações por 

estados. Como pode ser visto, estados intensivos em mecanização de algumas produções, 

como os três primeiros: São Paulo (514.750 mil empregados), principalmente na cultura 

de cana-de-açúcar4; Minas Gerais (456.058 mil empregados), na cultura de café5; Mato 

Grosso (230.661 mil empregados), na cultura de soja6, são os líderes das maiores 

movimentações de empregados rurais. A maior incidência de empregados nesses estados, 

mesmo intensivos em mecanização de algumas culturas, é explicada pela migração de 

empregados com pouca especialização para culturas intensiva em mão de obra, como a 

laranja (com baixo índice de mecanização, característico desta cultura), políticas públicas 

educacionais de formação e especialização de empregados, sindicatos mais atuantes, o 

que reduz a precarização do trabalho, como a informalidade e aumento da fronteira 

agrícola, em especial no Mato Grosso. Este último estado, com diversificação maior das 

 
3 DIEESE/dados do IBGE 
4 Instituto de Economia Agrícola (IEA) 
5 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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culturas, teve aumento acentuado do desmatamento7, sobretudo, no Governo Bolsonaro 

(PL), para que se elevasse ainda mais a produção do agro. 

Goiás (com 181.778 mil empregados), tem característica similar à do Mato Grosso, assim 

como a do Mato Grosso do Sul (com 120.041 mil empregados). 

Destaca-se, também, o estado de Pernambuco (com 92.146 mil empregados), que nos 

últimos anos, aumentou a produção, principalmente da cana-de-açúcar, com pouco mais 

de 95%8 da produção sendo manual, ou seja, intensivo em mão de obra, similar aos outros 

estados nordestinos. 

Os estados da região sul do Brasil (Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná), tem por 

característica uma maior incidência de produção da agricultura familiar, em detrimento 

da monocultura, embora presente nestes estados. 

Já a região norte do País (Roraima, Amapá, Acre, Tocantins, Amazonas e Rondônia), é a 

região de menos densidade populacional do Brasil e mesmo com a elevação do 

desmatamento, com o aumento das fronteiras agrícolas nos últimos anos, é a região que 

abriga a floresta Amazônia, com muitas áreas protegidas (apesar do governo Bolsonaro, 

o desmatamento na Amazônia, cresceu 56,6% sob este governo)9, sendo assim, a região 

que tem a menor incidência de empregados rurais. 

Tabela 1 – Total de empregados, segundo a movimentação por estado em 2021 no 

agronegócio brasileiro (em ordem decrescente por estado) – (mil) 

São Paulo 514.750 

Minas Gerais 456.058 

Mato Grosso 230.661 

Goiás 181.778 

 Bahia 165.865 

Paraná 160.990 

 Rio Grande do Sul 158.778 

 Mato Grosso do Sul 120.041 

 Pernambuco 92.146 

Pará 84.667 

Santa Catarina 83.954 

Espírito Santo 56.771 

Tocantins 40.292 

 
7 InfoAmazonia 
8 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
9 IPAM 
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Maranhão 38.311 

Ceará 32.447 

Rio Grande do Norte 31.433 

 Rio de Janeiro 29.254 

Alagoas 25.048 

 Rondônia 23.878 

Paraíba 20.182 

Piauí 17.731 

Sergipe 16.726 

 Distrito Federal 8.358 

Amazonas 5.731 

 Acre 5.144 

Roraima 3.591 

Amapá 1.540 

Total 2.606.125 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

A maior parte desses empregados rurais, exercem atividades laborais em empresas de 

pequeno porte que são mais intensivas em mão de obra, em contrapartida as empresas de 

grande porte, que são mais intensivas em tecnologia. 

 

2.1. Total de empregados por tamanho das empresas no Brasil 

Como apresenta a tabela 2, a maior parte dos empregados assalariados rurais atuam em 

empresas de pequeno porte (microempresas, com até 9 empregados e pequena empresa, 

com até 49 empregado), este conjunto de empresas concentram mais de 1.500 (um milhão 

e quinhentos mil) empregados, do total de 2.503.334 (dois milhões e quinhentos e três 

mil e trezentos e trinta e quatro). Empresas de médio porte, concentram aproximadamente 

243 mil empregados (entre 50 e 99 empregados). Ou seja, os maiores empregadores não 

são de empresas grandes ou multinacionais (com mais de 100 empregados), estas 

empresas concentram pouco mais de 716 mil pessoas. 

Tabela 2 – Total de empregados, segundo a movimentação e tamanho da empresa - Brasil 

2021 – agronegócio (mil) 

De 1 a 4    (tamanho da empresa) (total de empregados)   561.191 

De 5 a 9 326.799 

De 10 a 19 311.924 

De 20 a 49 341.566 

De 50 a 99 243.490 
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De 100 a 249 269.969 

De 250 a 499 161.431 

De 500 a 999 135.419 

1000 ou mais 151.545 

Total 2.503.334 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Desta forma, as empresas que mais concentram empregados são as pequenas que exercem 

maior influência na remuneração média recebida pelos empregados rurais brasileiros. 

 

2.2. Remuneração média no agronegócio por estado 

A tabela 3, apresenta a remuneração média nos estados do País. A remuneração, é 

composta pelo salário mais benefícios, bonificações etc. Ou seja, todos os recebíveis do 

empregado, e não apenas o salário. 

Vale salientar que, o levantamento considera todos os empregados que exercem atividade 

laboral no agronegócio brasileiro, mesmo os com maior especialização da mão de obra, 

como encarregados, fiscais etc. 

O estado com a maior remuneração média é o Mato Grosso, com R$2.845,00 (dois mil 

oitocentos e quarenta e cinco reais). Isso é explicado porque o estado é intensivo em 

produções com alta mecanização, como a soja e milho, sendo assim, tem a necessidade 

de contratações de mão de obra mais especializadas, como nos segmentos de: fertilizantes 

e defensivos agrícolas10. 

Na sequência, aparece o Mato Grosso do Sul (com R$2.274,86); Goiás (com 

R$2.270,50); e Rio Grande do Sul (com R$2.232,90), estados com características 

parecidas a do Mato Grosso. O Rio Grande do Sul ainda tem por características a 

diversidade de culturas, com forte peso para a agricultura familiar, não computada neste 

estudo. 

O estado mais rico do País, São Paulo, ocupa apenas a quinta posição do ranking de 

maiores remunerações médias do Brasil. Isso pode ser explicado pela abundancia de mão 

de obra, culturas intensivas em mão de obra (com menor especialização, como no caso 

da laranja, subsetor com baixa mecanização, acordos coletivos de trabalho fragilizados e 

 
10 Cepea - USP 
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também o impacto do salário mínimo estadual (R$1.284,00 em 2022), um dos menores 

entre os estados que possuem o mínimo próprio11. 

Os estados que compõem a “rabeira” do ranking, são do Nordeste, região com atuação 

sindical frágil e com baixa mecanização (o subsetor da cana tem apenas 20% de suas 

atividades mecanizada na região12), com o estado do Pernambuco (remuneração média 

de R$1.404,76) na última colocação (estado com apenas 5% de mecanização na cana)13. 

A média de remuneração nacional é de R$2.055,90. 

Tabela 3 – Média de remuneração no setor do agronegócio, por estado em 2021 – 

nominal em dezembro (R$) – ordem decrescente - Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Mato Grosso 2.845,00 

 Mato Grosso do Sul 2.274,86 

 Goiás 2.270,50 

Rio Grande do Sul 2.232,90 

 São Paulo 2.212,41 

Paraná 2.171,00 

 Piauí 2.136,06 

Amapá 2.109,34 

Amazonas 2.108,60 

 Santa Catarina 2.038,16 

Tocantins 2.029,55 

Rondônia 1.960,98 

Distrito Federal 1.946,57 

Maranhão 1.921,18 

Roraima 1.893,67 

 Minas Gerais 1.850,02 

Pará 1.753,02 

Bahia 1.693,29 

 Espírito Santo 1.648,14 

Alagoas 1.584,86 

Rio de Janeiro 1.546,36 

Rio Grande do Norte 1.541,66 

Ceará 1.526,09 

Acre 1.499,14 

Sergipe 1.495,39 

Paraíba 1.465,62 

Pernambuco 1.404,76 

Média Brasil 2.055,90 

 
11 Os estados que possuem salário mínimo próprio são: Paraná (com o maior:R$1.680,80 - 2022), São 
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
12 Jornal Cana 
13 Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 
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Para dimensionar de forma um pouco mais especifica as remunerações médias dos 

empregados assalariados rurais, a próxima seção destaca algumas ocupações desta 

categoria. O intuito é mostrar que, os dados analisados neste estudo, é composto na maior 

parte por empregados assalariados rurais típicos. 

 

2.3. Remuneração média por ocupação  

O gráfico 1, mostra a remuneração média de algumas ocupações (profissões) típicas de 

empregados assalariados rurais nos estados. 

Como pode ser observado, não há alterações significativas nas posições e médias, 

comparada as de todos as ocupações apresentada na tabela 3. São Paulo, por exemplo, 

ocupa a mesma posição, com alteração entre o Rio Grande do Sul (agora sexto no ranking) 

e Distrito Federal (agora quarto no ranking) e entre Mato Grosso do Sul (agora terceiro 

no ranking) e Goiás (agora segundo no ranking). O que significa que, por mais que os 

dados cubram todos os subsetores, segmentos e ocupações, a maioria dos empregados são 

de empregados assalariados rurais, representados pela FERAESP no estado de São Paulo. 

Novamente, o estado do Mato Grosso é o líder entre as médias de remuneração, com 

R$2.506,82 (dois mil e quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos). Seguido de Goiás 

(R$2.19,21); Mato Grosso do Sul (2.106,80); Distrito Federal (R$2.019,59) e São Paulo 

(R$2.017,75). 

Novamente, estados da região Nordeste e Norte, aparecem no final do ranking, com 

médias de remunerações entre R$1.424,57 (Acre) e R$1.279,49 (Amapá). 

 

(gráfico na próxima página) 
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Gráfico 1 – Média de remuneração por ocupação (empregados assalariados rurais), por 

estado. Ocupações: cultivo cana-de-açúcar, arvores frutíferas (citricultura), café; cultura 

de soja; empregados na pecuária (bovinos: corte e leite); tratorista e operador de 

colheitadeira. (2021 – R$) 

 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Portanto, como dito, a média de remuneração entre os estados, reflete muito 

proximamente os recebíveis dos empregados assalariados rurais, maioria no setor que 

exercem atividade laboral na mesma empresa entre 3 e 4 anos, em média. 
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2.4. Tempo de permanência no emprego por estado (rotatividade) 

A tabela 4, mostra a média de permanência (rotatividade) no agronegócio dos empregados 

assalariados rurais por estado brasileiro. No País, o tempo médio de permanência do 

empregado rural no agronegócio é de 45 meses, sendo assim, o empregado fica na mesma 

empresa por um tempo menor que 4 anos, o que pode ser explicado pelas formas de 

contratações; por contrato determinado, por exemplo; mecanização constante do setor 

(muitos empregados rurais vão para as áreas urbanas); baixos salários, os empregados 

tendem a trocar de empresa pelos salários e benefícios; baixa qualidade do emprego14 e 

até mesmo migrações de empresas que buscam certos estados do País com sindicatos e 

Ministério Público do Trabalho menos atuantes ou por incentivos ficais. 

O estado brasileiro com a menor rotatividade no agro é o Rio de Janeiro, com média de 

permanência no emprego de 71 meses. O agronegócio no Rio, tem importância quase que 

secundaria do ponto de vista econômico, compõe aproximadamente 4,15%15 do Produto 

Interno Bruto (PIB) do estado. Desta forma, o baixo índice de empregados no setor, que 

tem a cana-de-açúcar como principal cultura, pode explicar a baixa rotatividade do 

trabalho. 

Estados como: Amapá, Sergipe, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, 

Espirito Santo, Paraíba, Alagoas, Distrito Federal, Santa Catarina e Amazonas, estão 

acima da média brasileira de permanência no emprego, ou seja, acima de 45 meses. 

Mato Grosso, com os melhores índices de remuneração, destacou-se entre os que mais 

tem rotatividade do trabalho, com média de permanência de 35 meses, abaixo de 3 anos. 

O que pode indicar precarização do trabalho neste estado. 

Novamente, estados da região Norte e Nordeste, compõem a maioria dos estados com os 

piores indicadores, inclusive, possuem rotatividade do trabalho maior que a média 

brasileira, abaixo de 45 meses; Roraima, o ultimo no ranking tem média de permanência 

no emprego de 28 meses, apenas 2 anos e quatro meses. 

 

(tabela na próxima página) 

 

 
14 Departamento de Economia da PUC 
15  Cepea - USP 
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Tabela 4 – Média de permanência no emprego, no agronegócio, por estado – 2021 – em 

meses 

Rio de Janeiro 71 

Amapá 57 

Sergipe 56 

Paraná 54 

São Paulo 54 

Rio Grande do Sul 51 

Minas Gerais 51 

Espírito Santo 49 

Paraíba 48 

Alagoas 47 

Distrito Federal 47 

Santa Catarina 47 

Amazonas 46 

Ceará 45 

Bahia 44 

Pernambuco 44 

Mato Grosso do Sul 43 

Acre 41 

Goiás 40 

Pará 39 

Piauí 37 

Mato Grosso 35 

Maranhão 34 

Tocantins 34 

Rondônia 33 

Rio Grande do Norte 32 

Roraima 28 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Os altos índices de rotatividade, portanto, como dito, é consequência, em especial, da 

baixa qualidade do emprego o que leva os empregados rurais a procurarem empresas com 

condições melhores para a execução das atividades laborais. Esses empregados tem idade 

média de 38 anos no País. 

 

 

 

 



17 
 

3. Empregados assalariados rurais no agronegócio paulista 

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio, representa 14%16 do PIB do estado de 

São Paulo, destaca-se, o ramo agrícola, que compõe 80% do total. O estado tem o segundo 

maior valor bruto de produção com pouco mais de R$157 bilhões, atrás apenas do Mato 

Grosso com R$225 bilhões17. 

São Paulo possui diversidade de culturas, em especial: a cana-de-açúcar, laranja e 

pecuária, subsetores que mais empregam no estado. Além disso, possui o maior mercado 

de trabalho formal do agronegócio do Brasil. 

A tabela 5, mostra o total de empregados no agronegócio paulista (movimentação: soma 

das admissões e demissões). Em 2019 foi registrado um total de empregados de mais de 

526 mil pessoas; em 2020 de mais de 505 mil pessoas e finalmente em 2021 de pouco 

mais de 514 mil pessoas. 

A redução mais acentuada em 2020, pode ser explicada pela incerteza gerada pandemia 

(covid-19), mesmo o setor do agronegócio sendo considerado essencial, portanto, não 

sessaram as atividades no período. 

Tabela 5 – Total de empregados no agronegócio paulista por movimentação e por ano 

2019 526.274 

2020 505.365 

2021 514.750 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

A maioria dos empregados ainda é composta por homens, realidade histórica do setor. 

 

3.1. Quantidade de empregados por gênero no agro paulista 

A diferença de empregabilidade entre gêneros existente em todos os setores de atividade 

econômica18, assim, pode ser observada, também, em relação aos empregados 

assalariados rurais. 

A tabela 6, apresenta o número total de empregados por gênero, e mostra que, mulheres 

são aproximadamente 21%, enquanto homens são 79% (para 2021). Com 404.966 mil 

 
16 Cepea 
17 Ministério da agricultura 
18 UEPG 
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homens e 109.784 mil mulheres, para o mesmo ano. Os anos de 2019 e 2020, manteve -

se próximo a média do ano de 2021. 

Tabela 6 – Total de empregados por gênero no agronegócio paulista (por ano) - 

movimentação 

Sexo 2019 2020 2021 

Masculino 420.080 359.501 404.966 

Feminino 106.194 103.580 109.784 

Total 526.274 463.081 514.750 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Como no caso nacional, a maioria dos empregados estão alocados em empresas de 

pequeno e médio porte. 

 

3.2. Empregabilidade por tamanho das empresas em São Paulo  

A tabela 7, mostra a empregabilidade no agro paulista pelo tamanho das empresas, e, 

reflete, a realidade do agronegócio brasileiro. Sendo as empresas de pequeno e médio 

porte as maiores empregadoras proporcionalmente. 

Isso acontece porque, empresas menores são mais intensivas em mão de obra, enquanto 

as maiores, principalmente multinacionais, possuem alto grau de mecanização, investem 

mais em tecnologias para aumentar a produtividade. 

Na tabela 7, pode ser observado, que microempresas (até 9 empregados) e empresas de 

pequeno porte, com até 49 pessoas, no ano de 2021, empregaram mais de 264 mil pessoas 

no estado, destaque para empresas que tem entre 1 e 4 empregados, com 93.743 mil 

pessoas em atividade laboral no agro paulista. Empresas de médio porte (entre 50 e 99 

empregados) possuíam 51.256 mil pessoas. Já empresas consideradas grandes ou 

multinacionais (com mais de 100 empregados) tem mais de 169 mil pessoas em atividades 

laborais. 

 

(tabela na próxima página) 
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Tabela 7 – Total de empregados no agronegócio paulista por tamanho das empresas e 

por movimentação (mil) – por ano 

Tamanho  2019 2020 2021 

De 1 a 4 94.529 85.567 93.743 

De 5 a 9 53.434 46.572 50.959 

De 10 a 19 58.147 48.351 53.391 

De 20 a 49 63.711 55.110 67.430 

De 50 a 99 46.005 45.228 51.256 

De 100 a 249 53.647 51.330 56.449 

De 250 a 499 33.340 26.434 32.718 

De 500 a 999 34.600 18.424 23.980 

1000 ou mais 68.061 68.863 57.841 

Total 505.474 445.879 487.767 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Desta forma, microempresas e pequenas empresas, empregam, em média, 

aproximadamente 36% mais pessoas no agro paulista que empresas grandes ou 

multinacionais. 

Vale destacar que, muitas microempresas, empresas de pequeno porte e até empresas de 

médio porte, são fornecedoras de grandes empresas; exemplo do subsetor da laranja, 

várias fazendas tem contratos de fornecimento a essas grandes empresas. 

 

3.3. Empregados no agro paulista por subsetores de atividade econômica 

Do total apresentado (principais subsetores desacatos na tabela 8), os subsetores da cana-

de-açúcar, laranja e pecuária, são os que mais tem empregados assalariados rurais no 

estado. Em 2021, esses subsetores compuseram aproximadamente 80% dos empregados. 

Com o subsetor da cana com: 77.242 mil empregados; laranja com 81.945 mil 

empregados e pecuária (bovina para corte e leite) com pouco mais de 52 mil empregados. 

Conclui -se, desta forma que, a movimentação (lembrando que é composta por admissão 

e demissões), em média, do subsetor da laranja é o maior entre os anos analisados. Isso 

será confirmado, mais adiante, pela maior rotatividade do mercado de trabalho deste 

subsetor, se comparado ao da cana e soja, por exemplo. 

 

(tabela na próxima página) 
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Tabela 8 – Total de empregados no agronegócio paulista por subsetores, movimentação 

e por ano (mil) 

Subsetores 2019 2020 2021 

Cultivo de cana-de-açúcar 89.517 69.599 77.242 

Cultivo de soja 5.831 5.361 6.716 

Cultivo de laranja 88.334 76.016 81.945 

Cultivo de banana 7.576 7.014 7.432 

Cultivo de café 22.519 19.841 21.079 

Cultivo de seringueira 1.709 1.437 1.436 

Criação de bovinos para corte 42.149 37.350 41.790 

Criação de bovinos para leite 11.993 10.548 11.169 

Criação de frangos para corte 7.132 6.202 7.680 

Cultivo de eucalipto 5.610 4.989 6.169 

Cultivo de pinus 1.663 1.801 2.426 

Total 284.033 240.158 265.084 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

 

3.4. Disposição dos empregados por natureza jurídica em São Paulo 

Na tabela 9, é apresentado o número de empregados por natureza jurídica das empresas 

no estado de São Paulo. Como pode ser visto, A maioria dos empregados exercem 

atividades laborais em empresas com natureza jurídica de pessoa física e/ou outras 

organizações legais, totalizando 277.455 mil empregados em 2021, ou, 53,9% do total de 

empregos no setor. 

Em seguida, aparece as entidades privadas, com 235.905 mil empregados, ou seja, com 

45,9% do total de empregados para o ano de 2021. Ainda em 2021, entidades sem fins 

lucrativos representa 1.195 mil empregados; seguido de empresa estatal com 158; público 

Federal com 31; estadual com 5 e municipal com 1. 

Tabela 9 – Total de empregados no agronegócio paulista por natureza jurídica e por ano 

(mil) 

Natureza jurídica 2019 2020 2021 

Setor Público Federal 71 46 31 

Setor Público Estadual 8 5 5 

Setor Público Municipal 42 0 1 

Setor Público - Outros 1 0 0 

Entidade Empresa Estatal 383 275 158 

Entidade Empresa Privada 233.807 211.797 235.905 
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Entidades sem Fins Lucrativos 1.175 1.166 1.195 

Pessoa Física e outras Organizações Legais 290.787 249.792 277.455 

Total 526.274 463.081 514.750 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Assim, pode-se findar algumas nuances sobre o setor, dado os resultados expostos na 

tabela 9. A maior parte dos empregados estão em empresas que podem ser fornecedoras 

das grandes empresas. 

Portanto, problemas com a precarização do trabalho ou trabalho análogo ao escravo estão, 

em grande parte, concentrados em empresas de pessoas físicas, que demandam maior 

complexidade de fiscalização pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), além das 

dificuldades enfrentadas pelos auditores fiscais e o próprio MPT, que viram, nos últimos 

anos (de governo Bolsonaro), os recursos com o orçamente diminuir em 70%, além do 

déficit de auditores que está em 45%19. 

 

3.5. Salário mínimo paulista, brasileiro e digno 

Neste estudo, é utilizado nas avaliações, a remuneração, ou seja, salário mais benefícios, 

horas extras etc. 

Entretanto, é importante demonstrar, para efeito comparativo, o salário mínimo/e ou o 

piso recebido pelos empregados no estado de São Paulo. Alguns estados brasileiros, como 

já apresentado, possuem um salário mínimo; São Paulo é um desses estados. Este valor, 

até janeiro de 2023, foi de R$1.284,00 (mil duzentos e oitenta e quatro reais), menor que 

o mínimo brasileiro de R$1.302,00 (para 2023, até janeiro). 

Porém, esses salários nem ao menos se aproximam do salário digno proposto por 

Barbosa20, 2020, segunda a metodologia Anker, que foi de R$2.551,00 para o ano de 2020 

(o estudo em questão teve como base os empregados na laranja no estado de São Paulo). 

Desta forma, somente o salário, de acordo com Barbosa, deveria ser de R$2.551,00, maior 

que a remuneração média dos empregados assalariados rurais no estado, como será 

apresentado adiante. 

 

 
19 Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait) 
20 Alexandre de Freitas Barbosa (relatório de salário de bem estar) 

https://www.sinait.org.br/
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3.6. Remuneração média no agro paulista 

A tabela 10, mostra a remuneração média (salário mais benefícios, horas extras etc.) 

recebida pelos empregados assalariados rurais no agronegócio paulista. Em 2019, os 

empregados tinham uma remuneração média de R$1.933,84 (mil novecentos e trinta e 

três reais e oitenta e quatro centavos), passou para R$1.952,58 em 2020 e chegou a 

R$2.212,41 em 2021.  

Considerando que toda a remuneração deve ser reajustada, via o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor (INPC) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

entre 2019 e 2021 (dados até novembro de 2021), a remuneração média deveria ter sido 

corrigida em cerca de 27%, o empregado deveria ter uma remuneração média de 

R$2.468,16, entretanto, o reajuste foi de apenas 12%, aproximadamente. 

O salário mínimo  

Tabela 10 – Remuneração média no agronegócio paulista, por ano – nominal em 

dezembro (R$) 

Ano R$ 

2019 1.933,84 

2020 1.952,58 

2021 2.212,41 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Alguns subsetores se destacam, pouco além de alguns, e tem remuneração média maior 

que os demais, como no caso da cana-de-açúcar. 

 

3.7. Remuneração média por subsetores no agro paulista 

O gráfico 2, mostra a remuneração média (remuneração é o salário mais horas extras, 

benefícios etc.) no agro paulista entre 2019 e 2021 por subsetores de atividade, alguns 

principais. O gráfico mostra que, o subsetor da cana-de-açúcar tem a maior média de 

remuneração entre os subsetores para o ano de 2021, com R$2.817,80 (dois mil oitocentos 

e dezessete reais e oitenta centavos); em 2020 a média foi de R$2.470,80 e em 2019 de 

R$2.473,14. O cultivo de soja, teve a segunda maior média de remuneração em 2021, 

com R$2.716,89, já em 2020, superou a média da cana com: R$2.518,62 e em 2019 

chegou a R$2.372,54.  



23 
 

Os subsetores da cana e soja, possuem alto grau de mecanização da produção, dessa 

forma, exigem mão de obra mais especializadas, o que eleva a remuneração média. Em 

contrapartida, culturas com menos mecanização no estado, como: o cultivo de banana, 

que teve remuneração média em 2021 de R$1.387,06; em 2020 de R$1.290,20 e em 2019 

de R$1.304,11, tem as menores médias de remuneração. 

Destaca-se o cultivo de laranja (e cultivos similares como o café), historicamente com 

salários baixos e pouca mecanização, mas com um método de trabalho que elevam, pouco 

mais a remuneração, devido a exigência de ganhos por produção, em 2021 a média foi de 

R$2.043,93. Este tipo de produção pode levar os empregados a jornadas de trabalho 

exaustivas e trazer sérios riscos à saúde dos empregados, pois no intuito de aumentar seus 

rendimentos, os empregados tendem a colher mais caixas por dia, podendo chegar a 

140/dia. Além disso, há muitas incidências de trabalho escravo ou análogo ao escravo, 

devido as falhas de fiscalização e a complexidade do subsetor, que possui como 

características, muitas fazendas fornecedores, de pequenos proprietários.21 

 

(gráfico na próxima página) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Reporter Brasil 



24 
 

Gráfico 2 – Remuneração média por subsetores do agronegócio paulista - por ano 

 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Outro problema do setor e também um problema dos empregados de forma geral no 

Brasil, como já analisado, é a rotatividade do trabalho, especialmente, porque há muita 

precarização e em alguns subsetores, os contratos de trabalho são por período 

determinado. 

 

3.8. Rotatividade no mercado de trabalho no agro paulista 

A tabela 11, apresenta a rotatividade do trabalho no agro paulista, em meses. Nos três 

anos em destaque, a rotatividade média manteve-se estável e alta, em 2019 e 2021 foi de 
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54 meses, ou menos de 5 anos, em 2020 foi um pouco maior, de 58 meses, ainda abaixo 

dos 5 anos. 

A rotatividade do trabalho é um problema de todos os setores de atividade da economia, 

porém, no agronegócio ela se intensifica, muito devido a precarização do trabalho, com 

baixos salários e benefícios o que leva o empregado a trocar seu empregador durante o 

ano.22 

Tabela 11 – Tempo médio de permanência no emprego, em meses, no agronegócio 

paulista e por ano 

2019 54 

2020 58 

2021 54 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

 

3.8.1. Rotatividade do trabalho em São Paulo por subsetores 

Na tabela 12, é apresentado a rotatividade do mercado de trabalho no agro paulista por 

subsetores. A tabela mostra que alguns subsetores tem mais rotatividade que outros, 

devido as formas de contratação e intensidade da precarização do trabalho. 

Entre os subsetores do agro paulista apresentado, o tempo médio de permanência é de 63 

meses para o ano de 2021, ou menos de 6 anos. Entre 2019 e 2021, a média de 

permanência foi de 64 meses em 2019 e 68 meses em 2020. 

Destaque novamente para o subsetor da cana que, possui as maiores médias de 

permanência, com 79 meses em 2019; 84 meses em 2020 e 78 meses em 2021, muito 

devido a sua característica de alto grau de mecanização, o que faz com que os empregados 

possuam maior grau de especialização nas atividades laborais, o que significa maiores 

salários se comparado a outros subsetores do agro paulista. 

O cultivo de pinus, foi o que possui a maior rotatividade, com 36 meses de permanência 

em 2019; 35 meses em 2020 e 32 meses em 2021. Isso se explica pelo fato da produção 

de resina e pela produção de mudas serem intensivas em mão de obra23, com baixos 

 
22 Canal Rural (MPT) 
23 Universidade Federal de Santa Maria 
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salários, o que faz com que os empregados permaneçam por menos tempo nessa atividade, 

além dos contratos por tempo determinado. 

Outro subsetor importante no estado é o subsetor da laranja, que se comparado a soja (em 

2019 teve rotatividade de 61 meses; 2020 de 65 meses e 2021 de 57 meses) e cana, tem 

maior rotatividade do trabalho, com 44 meses para 2021; 49 meses para 2020 e 46 meses 

para 2021, isso ocorre pelo fato da laranja ser intensiva em mão de obra em contrapartida 

a mecanização, o que acarreta em maior precarização da mão de obra e também pelas 

formas de contratação. 

O cultivo de seringueira, se contrapõe ao de pinus, apesar de serem intensivos em mão de 

obra, possivelmente pelo fato da remuneração do cultivo de seringueiras no estado 

(R$1.925,92 em média para o ano de 2021) ser maior que a de pinus (R$1.734,83 em 

média para o ano de 2021), como apresentado anteriormente. 

Tabela 12 – Tempo médio de permanência no emprego, em meses, por subsetores do 

agronegócio paulista e por ano 

Subsetores 2019 2020 2021 

Cultivo de cana-de-açúcar 79 84 78 

Cultivo de soja 61 65 57 

Cultivo de laranja 44 49 46 

Cultivo de banana 49 51 50 

Cultivo de café 68 70 67 

Cultivo de seringueira 58 63 64 

Criação de bovinos para corte 68 73 67 

Criação de bovinos para leite 63 68 65 

Criação de frangos para corte 57 63 56 

Cultivo de eucalipto 71 67 62 

Cultivo de pinus 36 35 32 

Tempo médio 64 68 63 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Em relação ao trabalho intermitente, este tipo de contratação é quase irrelevante no agro 

paulista, em média não ultrapassa 300 pessoas nos anos analisados. 
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3.8.2. Meses de maior incidência de contratações no estado de São Paulo 

O gráfico 3, mostra os meses de maior incidência de contratação pelas empresas, que são 

entre os meses de abril e junho24, com destaque para maio, devido, sobretudo, aos 

subsetores da cana e laranja grandes absorvedores de mão de obra no estado de São Paulo. 

As contratações ocorrem historicamente nesses meses, mas no ano de 2020, houve uma 

alteração devido ao início pandemia do coronavírus, o que gerou incertezas no setor. 

Gráfico 3 – Meses de admissão no agronegócio paulista por ano - mil 

 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

 

 

 

 

 

 

 
24 Fundecitrus e União Nacional da Bioenergia 
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3.8.3. Meses de maior incidência de demissões no estado de São Paulo 

No gráfico 4, é apresentado os meses de maior incidência de demissões no setor do agro 

paulista. Os meses entre janeiro e abril, que antecedem os períodos de maiores incidência 

de contratações, são os meses que mais abrangem as demissões, isso ocorre devido a 

rotatividade do mercado de trabalho no agronegócio. 

Gráfico 4 – Meses de desligamentos no agronegócio paulista por ano - mil 

 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

O setor do agronegócio paulista e brasileiro é dependente das sazonalidades para as 

tomadas de decisões, inclusive de contratações e demissões, mas historicamente os meses 

de maiores movimentações no mercado de trabalho são os apresentados nos gráficos 3 e 

4. Além disso, o setor concentra mão de obra pouco especializada, o que reduz as médias 

de escolaridades dos empregados. 

 

4. Escolaridade média no setor agro paulista  

Em relação a escolaridade média, apresentada no gráfico 5, verifica-se que, a maior 

concentração dos empregados assalariados rurais no estado, está na faixa de ensino médio 
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Entretanto, a maioria dos empregados estão na faixa entre analfabetos e médio 

incompletos, são mais de 180 mil pessoas, para o ano de 2021, com médias parecidas nos 

anos de 2019 e 2020. 

Os empregados com ensino superior completo e incompleto que somam mais de 15 mil 

pessoas, podem estar alocados em áreas admirativas ou de chefias, porém, também podem 

estar em atividades intensivas em mão de obra ou mais especializadas nas atividades 

agrícolas como: motoristas de colheitadeiras, tratoristas ou no comando de máquinas de 

alta tecnologias. 

Gráfico 5 – Escolaridade média dos empregados no agronegócio paulista por ano (mil) 

 

Fonte: RAIS/elaboração FERAESP 

Esses empregados rurais tem idade média de 40 anos em todos os anos analisados. 
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5. Estrangeiros que exercem atividades laborais no agro paulista 

Muitos estrangeiros exercem atividades laborais no agronegócio paulista. Em 2022, até o 

mês de novembro, a movimentação foi de mais de 7.300 mil pessoas, com saldo de 1.102. 

A maior parte deles são de países Sul Americanos; 

Foram: 103 Argentinos; 45 Bolivianos; 1 chileno; 340 Paraguaios; 42 Uruguaios; 580 

Venezuelanos; 27 colombianos; 4 Peruanos; 1 Alemão; 29 Afegão; 1 Espanhol; 2 

Italianos; 290 Haitianos; 21 Japoneses; 6 Chineses; 13 Portugueses; 3 Marroquinos; 43 

Cubanos; 4 Sírios; 5 angolanos; 4 sul africanos e outros. 

 

6. Diagnósticos e considerações finais 

O abjetivo do estudo foi analisar o mercado de trabalho dos assalariados rurais, sobretudo 

no estado de São Paulo nos 3 primeiros anos de governo de Jair Bolsonaro (PL). 

Verificou-se que, houve perdas para os empregados rurais, principalmente após as 

reformas que flexibilizaram o mercado de trabalho. 

Uma das maiores perdas do empregado assalariado rural, foi a retirada dos ganhos com 

as horas de percurso (horas in itinere)25, o que acarretou em perdas de até 30% do salário 

do empregado. 

Verificou-se que, o perfil dos empregados não foi drasticamente alterado, do ponto de 

vista das diferenças de gênero, escolaridade e concentração desses em empresas de menor 

porte. 

Alguns subsetores, principalmente os intensivos em mão de obra, possuem maior 

rotatividade do mercado de trabalho, como no caso da laranja em contrapartida ao da 

cana-de-açúcar mais intensivo em tecnologia (pois subsetores mais intensivos em mão de 

obra possui um mercado de trabalho mais precarizado). Além disso, há problemas graves 

em relação a saúde dos empregados que recebem boa parte de sua remuneração por 

produção. 

O estado mais rico do País, São Paulo, possui apenas a quinta maior média de 

remuneração do Brasil, com o Mato Grosso na liderança, o que pode refletir a 

 
25 TST 
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terceirização e até quarteirização do mercado de trabalho, acentuadas nos 3 anos 

pesquisados. 

Por mais que o setor do agronegócio não tenha parado na pandemia, pôde ser visto que, 

houve alterações nas contratações (períodos de contratações, devido às incertezas) e não 

houve nenhum bônus para os empregados que se colocaram em risco para cumprirem 

seus contratos de trabalho. Em 2021, o Produto Interno Bruto do agronegócio, cresceu 

8,36%, de acordo com o Cepea/USP (2022). 

As entidades sindicais, cruciais para a representação dos trabalhadores, foram sucateadas 

ao longo dos últimos 6 anos. Muito dos problemas enfrentados pelos empregados, em 

especial, a redução da renda ou a não valorização real dos salários, deve-se ao 

enfraquecimento dessas entidades, que no governo Bolsonaro foram perseguidas 

sobremaneira, o que aumentou a vulnerabilidade dos empregados frente as empresas. 

Podemos citar como exemplo; em relação ao enfraquecimento das entidades sindicais, as 

diferenças de remuneração entre um subsetor e outro, mesmo eles sendo parecidos, no 

sentido das atividades laborais, como no caso das culturas de pinus e eucalipto. Isso 

reflete acordos coletivos fragilizados ou não fechados com as empresas. Uma das 

soluções possíveis para, ao menos amenizar as diferenças (há casos que um empregado 

em determinada região do estado de São Paulo recebe salário maior que em outras, mesmo 

exercendo a mesma profissão), é a elaboração de uma convenção coletiva de trabalho a 

nível estadual, mas, como nos últimos anos, em especial, no governo Bolsonaro, as 

entidades sindicais perderam o chamado “poder de barganha”, dada as consequências de 

reformas nas Leis do trabalho, o que fez com que federações patronais, em determinados 

momentos, nem chegassem a ouvir as laborais, este tipo de acordo não foi possível. 

Portanto, nesses 3 anos de governo Bolsonaro, o que foi constatado foi o aumento da 

precarização do trabalho, com prejuízos ao meio ambiente e nenhuma política de aumento 

real de salário. Fica, desta forma, evidente que o governo de Luiz Inacio Lula da Silva 

(PT), deve revogar algumas medidas dos governos anteriores, em especial, da reforma 

trabalhista, para que os empregados assalariados rurais possam exercer suas atividades 

laborais com segurança e sem medo em relação ao futuro. 
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