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Número de Contratações Formais 
Diminui no Setor Sucroalcooleiro Paulista  

no Primeiro Semestre de 2014 
 

O setor sucroalcooleiro1 paulista registrou, no primeiro semestre de 2014, queda 

no número de admissões de trabalhadores formais quando comparado ao mesmo período 

do ano anterior. Segundo as informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempre-

gados (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)2, no primeiro semestre de 

2013 foram contabilizadas 111.141 admissões formais, número superior quando compa-

rado ao mesmo período em 2014, que foi de 83.833, variação negativa de 32,6% no total 

de admissões formais (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Número de Admissões, Demissões e Saldo de Empregos Formais do Setor Su-
croalcooleiro, Estado de São Paulo, 2013 e 2014 

 Mês 
Admitidos  Desligados  Saldo 

2013 2014  2013 2014  2013 2014

Janeiro 11.140 7.143 6.560 7.535 4.580 -392
Fevereiro 16.600 12.810 5.361 4.772 11.239 8.038
Março 24.856 17.590 6.052 5.022 18.804 12.568
Abril 34.196 24.703 8.766 7.649 25.430 17.054
Maio 16.461 14.240 9.316 8.738 7.145 5.502
Junho 7.888 7.347 8.685 8.535 -797 -1.188
Julho 5.620 - 9.630 - -4.010 -
Agosto 5.089 - 9.104 - -4.015 -
Setembro 4.147 - 7.294 - -3.147 -
Outubro 3.587 - 6.141 - -2.554 -
Novembro 2.604 - 16.298 - -13.694 -
Dezembro 2.192 - 42.413 - -40.221  -

Total janeiro a junho 111.141 83.833  44.740 42.251  66.401 41.582

Total janeiro a dezembro 134.380 -  135.620 -  -1.240 -

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do CAGED/MTE. 

 

Observa-se que no mês de abril ocorre o pico de contratações para a safra da ca-

na-de-açúcar. Em abril de 2013, atingiu-se a marca de 34.196 contratações, enquanto 

em 2014, nesse mês, o número registrado foi de 24.703 (Figura 1). Note-se também que, 

em quaisquer meses do período em 2014, o número de contratações ficou abaixo do ano 

anterior. 
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Figura 1 - Total de Admissões no Setor Sucroalcooleiro Paulista, 2013 e Janeiro a Junho de 2014. 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do CAGED/MTE. 

 

Uma primeira explicação para a queda no número de empregos foi a crise estabe-

lecida no setor sucroalcooleiro a partir de 2009, devido à recessão mundial e à queda 

dos investimentos estrangeiros neste setor. Segundo informações da imprensa3, na região 

Centro-Sul, desde 2007, já são 57 usinas fechadas, 12 só em 2014. Apenas em São Paulo, 

nos últimos 4 anos, 26 indústrias encerraram suas atividades. Alto custo de produção e 

perda de competitividade com a gasolina agravam a crise e ocasionam a perda de vagas 

de emprego. 

O setor sucroalcooleiro tem a característica de elevado número de contratações 

no período da colheita, ocorrendo dispensa dos trabalhadores ao término da mesma. 

Dessa forma, o setor retém poucos trabalhadores no ano. Isso pode ser observado calcu-

lando-se o saldo de empregos, que é a diferença entre o total de admitidos e desligados 

no período considerado. No primeiro semestre de 2013, o saldo acumulado foi de 66.401 

postos de trabalho formais e no ano o saldo foi negativo, de 1.240. No primeiro semestre 

de 2014 o saldo foi inferior, 41.582 postos de trabalho formais (Tabela 1).  

Por essas informações e também se observando que em cada mês do ano de 2014 

o saldo dimiuiu em relação aos mesmos meses de 2013, infere-se que até o término des-

te ano o saldo de empregos seja novamente baixo, inclusive com perda de vagas de em-

prego. 

Os números apresentados até então se referem a todas as admissões e demissões 

nas mais diversas categorias de trabalho existentes no setor sucroalcooleiro, desde os 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

C
on

tr
at

aç
õe

s

Mês

2013 2014



Análises e Indicadores do Agronegócio 

v.9 , n. 8, agosto 2014 

 

INSTITUTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA                                        http://www.iea.sp.gov.br 

3

empregos diretamente ligados ao lado agrícola, como cortadores de cana, tratoristas 

etc., até os ligados às atividades industriais, que envolvem serviços administrativos, ope-

racionais, dentro das usinas de açúcar e álcool e outras. É possível separar o total de 

admissões em dois grupos, ocupações não agrícolas e agrícolas,  e avaliar como foi o de-

sempenho no primeiro semestre de cada ano. 

O primeiro grupo, ocupações não agrícolas, correspondeu a 31,2% do total de ad-

missões no primeiro semestre de 2013 e aumentou para 36,4% em 2014 (Tabela 2). Já o 

grupo de ocupações agrícolas é representado, principalmente, pelos cortadores de cana-

-de-açúcar, que ano a ano são substituídos pelo uso de máquinas. O grupo de ocupações 

agrícolas teve queda em 43,5% no total de admissões. Note-se também que em ambos os 

grupos as admissões em 2014 foram inferiores em relação a 2013. 

 
Tabela 2 - Número de Admissões Formais Agrícolas e Não Agrícolas, Setor Sucroalcoolei-

ro, Estado de São Paulo, Janeiro a Junho de 2013 e 2014 

Mês 
Ocupações não agrícolas  Ocupações agrícolas  Total 

2013 2014  2013 2014  2013 2014

Janeiro 2.300 1.822 8.840 5.321 11.140 7.143
Fevereiro 3.350 3.348 13.250 9.462 16.600 12.810
Março 8.473 6.763 16.383 10.827 24.856 17.590
Abril 11.632 10.197 22.564 14.506 34.196 24.703
Maio 5.874 5.401 10.587 8.839 16.461 14.240
Junho 3.064 3.035 4.824 4.312 7.888 7.347

Total 34.693 30.566  76.448 53.267  111.141 83.833

Fonte: CAGED/MTE 

 

O setor sucroalcooleiro, por conta dos marcos regulatórios Lei n. 11.241/2002 e 

Protocolo Agroambiental, intensificou o processo de mecanização da colheita, tanto pe-

los fornecedores de cana-de-açúcar quanto pelas usinas de álcool e açúcar. Ambos os 

marcos regulatórios têm a preocupação ambiental de eliminar a queima da palha da ca-

na-de-açúcar. O segundo marco regulatório, por exemplo, tem por meta erradicar a 

queima da palha na safra 2014/15 em áreas que sejam passíveis de serem mecanizadas 

(acima de 150 hectares e com declividade inferior a 12%). 

Informações do Instituto de Economia Agrícola e da Coordenadoria de Assistência 

Técnica Integral avaliaram que 81,3% da área de cana-de-açúcar destinada ao corte na 

safra 2012/13 foi colhida de forma mecanizada4. Mais do que isso, quando na safra 

2007/08, eram estimados 210 mil trabalhadores na colheita manual, e atualmente são 

70.224 trabalhadores. 

A distribuição do total de admissões em 2014 entre as regiões administrativas do 

Estado de São Paulo também ficou abaixo do registrado no ano anterior (Tabela 3). Ape-

sar da intensificação da mecanização da colheita, muitas regiões ainda demandam um 
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grande número de trabalhadores, como é o caso de Ribeirão Preto, uma das principais 

regiões produtoras do estado, ou Araçatuba e São José do Rio Preto, regiões de expansão 

da cana-de-açúcar, e Campinas, que apresenta problemas de declividade; assim o pro-

cesso de mecanização é menos avançado do que em outras regiões e por isso a colheita 

manual ainda se faz presente. 

 

Tabela 3 - Número de Admissões, Demissões e Saldo por Região Administrativa do Estado 
de São Paulo, Setor Sucroalcooleiro, Janeiro a Junho de 2013 e 2014 

RA 
Admitidos  Desligados  Saldo 

2013 2014  2013 2014  2013 2014

Araçatuba 14.494 9.366 5.539 4.673 8.955 4.693
Barretos 7.873 5.907 2.838 2.623 5.035 3.284
Bauru 8.208 6.304 3.980 3.743 4.228 2.561
Campinas 16.095 12.427 5.475 4.872 10.620 7.555
Central 6.432 4.885 2.515 2.286 3.917 2.599
Franca 4.275 3.782 2.139 2.785 2.136 997
Marília 6.284 4.421 3.858 2.990 2.426 1.431
Presidente Prudente 5.256 4.509 2.922 3.823 2.334 686
Registro 1 0 1 2 0 -2
Ribeirão Preto 16.937 11.987 5.244 4.885 11.693 7.102
São José dos Campos 16 8 10 8 6 0
Santos 7 1 4 5 3 -4
São Paulo 647 571 498 259 149 312
São José do Rio Preto 18.847 15.061 7.634 7.466 11.213 7.595
Sorocaba 5.769 4.604 2.083 1.831 3.686 2.773

Total 111.141 83.833  44.740 42.251  66.401 41.582

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do CAGED/MTE 

 

Conclui-se que o mercado de trabalho no setor sucroalcooleiro foi afetado nos úl-

timos anos por dois problemas, um de caráter conjuntural, que é a crise econômica do 

setor, e outro estrutural, referente às mudanças na etapa da colheita, substituindo o 

emprego manual dos cortadores de cana-de-açúcar pela mecanizada, o que afetou o 

número de contratações. Estudos mais aprofundados são necessários para entender como 

foi o processo de requalificação e realocação desses trabalhadores dentro ou fora do 

setor sucroalcooleiro, bem como o número de trabalhadores que não foram reabsorvidos 

no mercado de trabalho. 

Informações provenientes do Ministério do Trabalho e Emprego, a partir do CA-

GED, sobre os empregos formais nos próximos meses trarão dados de como foi o desem-

penho do setor sucroalcooleiro paulista em 2014. 

 
 
1O setor sucroalcooleiro é formado pelas seguintes atividades econômicas: cultivo de cana-de-açúcar, fabri-
cação de açúcar bruto, fabricação de açúcar refinado e produção de álcool. Classificação Nacional de Ativi-
dades Econômicas (CNAE2.0) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE 
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