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Resumo:
A partir de 2014 a agroindústria sucro-alcooleira paulista pretende celebrar o fim da queima
da palha na colheita da cana-de-açúcar. Desde a assinatura do Protocolo Ambiental,
patrocinado pelo governo paulista em 2007, discute-se os possíveis impactos que as novas
práticas para o corte poderiam levar ao mercado de trabalho rural e à expansão da
agroindústria canavieira. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
referentes ao emprego formal dos cortadores de cana-de-açúcar evidenciam que esse número
vem se reduzindo ano a ano, enquanto o número de tratoristas decorrente da mecanização no
setor sucroalcooleiro vem aumentando tendo em vista o cumprimento do novo marco
regulatório. Já com relação às áreas de cana observa-se uma enorme expansão para o Oeste
do estado. Em regiões como Araçatuba e Presidente Prudente a produção canavieira já chega
a representar mais de 80% do Valor da Produção Agrícola regional.
1. Introdução
A história da cana-de-açúcar em São Paulo apresenta períodos de inovação e
dinamismo que permitiram ao Brasil assumir posição de liderança no mercado internacional
de açúcar e biocombustíveis. No momento atual,

observa-se

mais

uma

dessas

transformações, com a consolidação de um sistema de produção baseado na mecanização das
atividades agrícolas e na introdução de novas tecnologias industriais que vêm aumentando a
extração de sacarose da planta. Assim, a agroindústria sucroalcooleira, que criou riqueza e
contrastes sociais em muitas regiões do estado ao longo das últimas décadas, ainda é
destaque como força para a movimentação da economia local.
É interessante observar que já na virada da década de 1950 e início dos anos 60, o
estado de São Paulo assume o comando na produção de cana-de-açúcar em termos nacionais,
superando as tradicionais áreas de produção do Nordeste. No seu início, a agroindústria
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canavieira surge em terras paulistas como uma alternativa ao cultivo café, que havia entrado
em crise no período entre guerras. Contudo, diante das inovações introduzidas no sistema de
produção e processamento que se afirma ao longo do tempo, a cana-de-açúcar se expande e
o açúcar paulista passa a dominar o mercado doméstico do Centro Sul, sem competir com o
açúcar nordestino que era voltado para a exportação e, em parte, para o consumo regional.
Naquela época, as melhores terras e o conhecimento do mercado por parte dos
antigos cafeicultores facilitaram a expansão da produção açucareira, que – na realidade, já se
inicia sob o moderno sistema de produção das usinas e com a concorrência de capitais
industriais e comerciais que viam no negócio da cana uma forma de ampliação das suas
atividades. Com isso, durante os anos 1970, com o lançamento do Proálcool, pode-se afirmar
que o setor canavieiro paulista já tinha um parque industrial diversificado, com capacidade
de produção de álcool em destilarias anexas, muito superior ao parque alcooleiro nordestino.
Para se ter uma ideia, no ano de lançamento do Proálcool, em 1975, São Paulo já produzia
362 milhões de litros de álcool (anidro e hidratado) contra apenas 93 milhões de litros de
toda a região Nordeste.
Mais tarde, com o lançamento da segunda fase do Proálcool, com incentivos à
montagem de destilarias autônomas para a produção de álcool, a participação paulista
dispara e já na safra 1979/80 o estado de São Paulo passa a produzir 2,5 bilhões de litros,
representando 73% da oferta nacional de álcool. Ao longo da década seguinte e com o
ingresso de novos capitais e a introdução de inovações por parte das indústrias locais (bens
de capital, máquinas agrícolas e equipamentos do complexo eletroeletrônico),além do
consolidado sistema de pesquisa e assistência técnica sediado em território paulista, a
produção se amplia e atinge a marca extraordinária de 7,7 bilhões de litros por ano.
O patamar de produção de álcool atingido ao final dos anos 1980 manteve-se
inalterado em São Paulo até a safra 2005/06 quando, com a incorporação das novas áreas de
plantio, ocorre um novo salto na oferta para o nível de 11 bilhões de litros e, mais tarde na
safra de 2008/09 o recorde de 16,7 bilhões de litros. Entretanto o movimento observado nas
décadas anteriores foi muito importante para se entender a situação atual da distribuição da
produção em território paulista. Por um lado, consolidaram-se as regiões tradicionais que
reuniam aparato produtivo, existência de serviços acessórios à produção, mão de obra
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especializada e boas condições para a produção agrícola. Por outro lado, a concentração do
plantio e moagem nessas regiões tradicionais começou a gerar deseconomias de escala e
externalidades negativas, como a questão da queima da cana-de-açúcar próxima às áreas
urbanas, favelização, etc.
O período que vai do início dos anos 1990 até a nova escalada da produção em
meados da década passada é de reorganização do setor. Problemas climáticos ao final dos
anos 1980, desregulação setorial (com o fim do antigo IAA – Instituto do Açúcar e do
Álcool em 1990) e elevação dos preços do açúcar no mercado internacional promovem
mudanças na estrutura produtiva do setor em São Paulo. A crise de confiança dos
consumidores quanto ao combustível alternativo empurra as destilarias para a conversão da
sua capacidade de moagem para produção de açúcar, prioritariamente. Assim, ao final do
último século o setor está basicamente direcionado para produção de açúcar, sendo a
produção de álcool bancada basicamente pela demanda “por decreto” de álcool anidro a ser
misturado pela gasolina conforme a necessidade do setor (Lei 8723/1993).
A década de 2000 altera substancialmente esse cenário pessimista para o álcool,
agora rebatizado de etanol. Com o advento do carro flex-fuel e o crescente interesse
internacional pelos biocombustíveis, o setor sucroalcooleiro se descobre como pioneiro das
energias renováveis e grandes investimentos passam a ser realizados no setor por grupos
nacionais e estrangeiros. Assim, novas áreas passam a serem abertas e novas usinas são
construídas em regiões com vocação para a atividade canavieira.
Esse processo de expansão foi facilitado pela crise na produção do suco de laranja e a
baixa competitividade de outras atividades tradicionais, como a pecuária de corte e leite.
Assim, a cana-de-açúcar avançou em termos de área cultivada e também na ocupação da
mão-de-obra no território paulista a partir de 2003. Contudo, a partir de 2009 observa-se
uma reversão neste ciclo virtuoso. Pelo lado da oferta, problemas climáticos vêm afetando a
produção canavieira há pelo menos três safras; pelo lado dos mercados, os impactos da crise
financeira na economia global reduziram os investimentos na construção de novas usinas e
na renovação de canaviais. Pelo lado da demanda, o álcool vem perdendo lugar para gasolina
na escolha de consumidores proprietários de carros flex-fuel.
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Dessa forma, o entendimento dos movimentos ocorridos na última década (20002010) são importantes para conhecermos os resultados da expansão e crise do setor
sucroenergético na dinâmica econômica e territorial paulista. Nesse artigo são analisadas
quatro regiões de governo do estado de São Paulo, a saber: Araçatuba, Presidente Prudente,
Piracicaba e Ribeirão Preto. O estudo deverá fazer uma avaliação preliminar sobre a
importância da atividade canavieira na economia regional em termos de renda e ocupação da
mão-de-obra, diante do rápido processo de mecanização que vem se observando a partir de
2007.
A escolha dessas quatro regiões se deu em função da necessidade de refletir sobre o
impacto gerado pela intensificação da produção canavieira na última década e como este se
deu de forma diferenciada em território paulista. Dessa maneira, as duas primeiras regiões
escolhidas podem ser consideradas “regiões novas” com vocação para a cana-de-açúcar e
com grandes áreas subutilizadas em outras culturas agrícolas. Já as regiões de Piracicaba e
Ribeirão Preto podem ser consideradas tradicionais e com pouco espaço para expansão –
dada a competição entre culturas e dada a expansão das áreas urbanas.
2. Material e Método
De forma geral, o trabalho está baseado em dados secundários que ilustram a
evolução da ocupação das terras, a importância da produção de cana, açúcar e álcool nas
economias regionais e, por fim, a mudança no emprego ligado às atividades canavieiras.
Com relação a área ocupada pela cana em relação as áreas agrícolas dos municípios,
utilizaram-se dados do IBGE e de geoprocessamento. A indisponibilidade de dados para
calculo

da

área

agrícola

demandou

um

sistema

mais

elaborado

de

calculo,

considerando:(i) geoprocessamento: foram colocadas as camadas de área total do
município, da qual foram subtraídas os corpos d´água (rios e reservatórios), as áreas de
proteção ambiental (dados do MAPA) e as áreas com declividade a partir de 45%; (ii) da
área resultante do processo anterior foram subtraídas as áreas ocupadas com
estabelecimentos agropecuários (IBGE); terras inadequadas para agropecuária (charcos,
pântanos e alagadiços) (IBGE); áreas destinadas à aquicultura (IBGE) e terras
inaproveitáveis para agropecuária (erodidas, salinizadas ou desertificadas) (IBGE).
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Com relação a importância da cana para as economias regionais, foram coletados
dados da Fundação SEADE sobre o valor adicionado pelas principais culturas agrícolas de
cada região de governo. De forma análoga, buscou-se verificar a importância do açúcar e do
álcool no PIB de cada região por meio do Valor Adicionado Fiscal (VAF), a partir de dados
obtidos junto a secretaria da fazenda do estado de São Paulo.
De forma a analisar em maior detalhe como o processo de mecanização está afetando
o emprego no setor sucroalcooleiro paulista, foram analisados dados referentes a
contratações e demissões reportados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a partir
dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) no período de
janeiro de 2007 a agosto de 2012. Esta base de periodicidade mensal permite observar a
sazonalidade nas contratações de trabalhadores que no caso do setor sucroalcooleiro
acontece no período da colheita: abril a setembro. O setor sucroalcooleiro é identificado no
CAGED por quatro categorias definidas pela Classificação Nacional de Atividades
Econômicas (CNAE 2.1) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas: 0113-0 - Cultivo
de Cana-de-açúcar, 1071-6 - Fabricação de Açúcar em Bruto, 1072-4 - Fabricação de Açúcar
Refinado e 1913-4 - Produção de Álcool. A primeira categoria é o segmento agropecuário
correspondente aos fornecedores de cana para a indústria. As demais categorias
correspondem aos segmentos industriais, as usinas.
Apesar destes dados considerarem apenas o emprego formal, estudos recentes
considerando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD-IBGE),
encontraram valores elevados de formalidade (acima de 90%) no setor sucroalcooleiro
paulista4. Assim, os dados da base RAIS/CAGED trazem uma boa estimativa das mudanças
que vem ocorrendo no mercado de trabalho do setor.
3. Resultados
Para ilustrar as características das quatro regiões escolhidas para esse estudo,
apresenta-se o Gráfico 1, com a proporção de área com cana sobre o total da área agrícola
das quatro regiões de governo. Como se observa, tanto em Piracicaba como em Ribeirão

4Segundo um destes estudos, em 2005, 94% dos trabalhadores do setor tinha vinculo formal. Ver Moraes
(2007).
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Preto, nos últimos anos mais de duas terças partes das áreas disponíveis para a agropecuária
estão ocupadas com o cultivo da cana-de-açúcar.
cana
açúcar. Por outro lado, nas regiões de A
Araçatuba e
Presidente Prudente o cultivo de cana
cana-de-açúcar
açúcar vem se dando em uma escala mais modesta,
mas o ritmo de crescimento é intenso. Nos últimos cinco anos essas duas regiões de governo
dobraram a participação com as suas áreas cultivadas com a cana-decana -açúcar sobre o total
disponível para a agropecuária. Considerando a disponibilidade de vastas áreas de baixa
ocupação, mas com grande potencial produtivo nessas regiões, parece evidente que os
limites para o crescimento dessa lavoura ainda estão distantes.
distante
Gráfico 1. Proporção de área cultivada com Cana sobre área total agrícola

Fonte: elaboração própria com dados do MAPA e IBGE

Outro elemento diferenciador das regiões tradicionais e novas está ligado à
declividade do terreno e o custo para mecanizar a colheita ((Figura
igura 1). A região de Piracicaba
ilustra bem esse problema, muito presente apesar da região se constituir num dos principais
pólos de geração de tecnologia eletrônica e metal mecânica pa
para
ra o setor sucroalcooleiro.
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Figura 1. Áreas com declividade superior a 12% no estado de São Paulo

Fonte: Dados obtidos a partir de imagens SRTN

O mapa apresentado na Figura 1 coloca de forma clara os limites para a expansão da
cana-de-açúcar na sua forma extensiva em toda porção setentrional do estado de São Paulo.
Tendo em vista o estoque de tecnologias de corte à disposição dos produtores, é possível
observar as dificuldades que deverão recair sobre a região de Piracicaba para o corte de cana
crua. Nesse particular, Piracicaba apresenta não apenas problemas para a expansão desse
cultivo, mas também sérias possibilidades de reversão das áreas já existentes. Todos esses
aspectos serão analisados mais a frente.
3. 1 A importância da cana na produção regional
Antes de analisar a importância da cana, cabe uma caracterização mais geral sobre o
perfil econômico das quatro regiões de governo analisadas. Ao se analisar a parcela do valor
adicionado pela agropecuária no PIB dos municípios, observa-se uma crescente contribuição
do setor agrícola para as economias locais (Gráfico 2).
Vários fatores podem explicar o crescimento da participação da agricultura sobre o
PIB regional, mas a principal causa para esse movimento está na elevação dos preços
agrícolas observada na última década, obviamente nas regiões onde a atividade industrial se
apresenta com menor participação. A média observada nos municípios das regiões de
governo consideradas cresceu consideravelmente no inicio da ultima década passando a
oscilar logo em seguida. Entretanto, em Araçatuba e Presidente Prudente o crescimento da
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participação foi constante. Na região de Presidente Prudente, por exemplo,a
exemplo, participação é
mais expressiva e cresceu de 13,1% em 2000 para 30,1% em 2009,
2009, variação de 129,8 % no
período. Na região de Ribeirão Preto, onde há maior diversificação de contribuições para o
PIB, a variação foi ainda mais marcante - de 4,3% a 16,2%, 271,9%
271,9
de aumento na
participação da agricultura no PIB no mesmo período.
Gráfico 2. Proporção do Valor Adicionado pela Agropecuária no PIB

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da SEADE

Neste sentido, é interessante observar a importância direta que a atividade
agropecuária tem para as regiões em questão. Vale lembrar,, no entanto, que indiretamente a
agropecuária também contribui para o setor industrial e de serviços, elevando ainda mais o
impacto do setor agrícola sobre as economias locais.
De toda forma, a contribuição da agropecuária tende a ser maior em regiões com
menor atividade industrial, como se observa em Presidente Prudente. Essa informação é
relevante para entender a dependência que determinada região tem da atividade agropecuária,
em especial com a cadeia sucroalcooleira. Em regiões com parque industrial ma
mais
desenvolvido, os impactos socioeconômicos de uma expansão ou redução no setor
sucroalcooleiro tende a ser menos sentida. Ribeirão Preto é um bom exemplo, dado que,
que
apesar de considerada a principal região do agronegócio paulista, apresenta uma
dependência
ia menor desta atividade para geração de seu PIB. É evidente que indiretamente
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uma redução na atividade agropecuária impactaria a economia de Ribeirão Preto pela
existência de grande número
mero de indústrias e empresas de serviços que atendem a este setor.
Ao se considerar o peso da cana
cana-de-açúcar
açúcar sobre a agricultura nos municípios
analisados, também se observa crescente participação dessa cultura. Um dado revelador
neste sentido se refere ao valor da produção agrícola. A seguir serão apresentados dados
sobre o valor da produção agrícola, considerando as três principais culturas em cada uma das
regiões de governo analisadas.
Nas quatro regiões de governo consideradas, a cultura da cana
cana-de
de-açúcar representa
mais de 30% do valor total gerado na agricultura. Nas chamadas regiões tradicionais, como
Piracicaba e Ribeirão Preto, esse valor é bem superior, superando os 60% na grande maioria
dos anos. Piracicaba apresenta a maior participação da cana, tendo ultrapassado os 80% em
2010, seguido pela laranja que responde
respondeuu por 4,3% do valor da produção agropecuária neste
ano. Fica evidente a importância da cana na agricultura dessa região e as dificuldades que
decorrem de uma futura substituição dessa lavoura.
Gráfico 3. Valor da Produção Agrícola – Região de Governo de Piracicaba
iracicaba

Fonte: elaboração própria com dados da SEADE

A região de Ribeirão Preto também apresenta elevada participação da cana no valor
da produção agrícola, girando em torno de 70%. O café e a laranja aparecem
respectivamente na segunda e terceira posições, sendo as principais culturas que disputam
terras com
m a cana. Dada a conjuntura desfavorável, muitos pomares de laranja estão sendo
transformados em canaviais em Ribeirão Preto, o que implicou em uma decisão radical e
irreversível por parte dos citricultores. Com os preços do café em baixa neste ano (2012),
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poderá ocorrer uma perda de receita desta atividade, porém é menos provável que ocorra
substituição de cafezais pela cana–de-açúcar,
cana
açúcar, tendo em vista as características das áreas
utilizadas para essas culturas e o perfil diferenciado do cafeicultor.
Gráfico 4. Valor da Produção Agrícola – Região de Governo de Ribeirão Preto

Fonte: elaboração própria com dados da SEADE

Nas regiões de Presidente Prudente e Araçatuba, a participação da cana no total da
produção agrícola era bem menor no inicio da década de 2000,
2000, o que faz sentido ao se
considerar que essas são regiões de expansão da cana, ainda em disputa com outras
atividades mais tradicionais nesses territórios, como a pecuária5 e outras culturas alimentares.
A maior presença de grãos como o milho e a soja nessas
nessas regiões, geralmente utilizados na
alimentação de animais reforça a importância da cadeia pecuária. Vale mencionar que
culturas como soja e milho, que ocupam a segunda e terceira posições no valor da produção
agrícola, são geralmente utilizadas em rot
rotação nas mesmas áreas.

5

As cifras da produção agrícolas
ícolas utilizados não consideram as atividades pecuárias.
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Gráfico 5. Valor da Produção Agrícola – Região de Governo de Araçatuba

Fonte: elaboração própria com dados da SEADE

Presidente Prudente apresentava a menor participação da cana no valor da produção
agrícola em 2000 (pouco mais de 30%). Observou-se
se aumento expressivo da cana,
especialmente a partir de 2005, sendo que em 2010 esse valor atingiu mais de 81%, o que
demonstra a forte penetração dessa cultura na região.
Gráfico 6. Valor da Produção Agrícola – Região de Governo dee Presidente Prudente

Fonte: elaboração própria com dados da SEADE

Outro aspecto interessante dessa região está relacionado com a maior diversificação da
produção agrícola, especialmente nos primeiros anos da ultima década, o que explica o
elevado valor de “outros”. Chama atenção as culturas da mandioca e da batata doce que
ocuparam a quarta e quinta colocação no valor gerado pela produção agrícola na ultima
década. Ainda assim, observa
observa-se importância crescente da cana-de-açúcar
açúcar nessas novas áreas,
comprovando
ovando essa expansão (Gráfico 7).. A grande disponibilidade de terras antes ocupadas
por pastagens pouco utilizadas (poucos animais por hectare) é apontada como uma das
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razões de expansão da cana nessas regiões. Ademais, número considerável de pecuaristas do
d
oeste paulista migrou para terras mais baratas na região centro-oeste
centro oeste do Brasil.
Gráfico 7. Valor da produção
rodução da cana em relação à produção agrícola total, segundo quatro
regiões de governo do estado de São Paulo.

Fonte: elaboração própria com dados da SEADE

A topologia mais plana dessas áreas permite a utilização de colheitadeiras para
mecanização da colheita, o que torna essas regiões mais atraentes para produção de cana nos
próximos anos (a questão da mecanização será discutida mais a frente). Apesar
Ape
de
demonstrarem a importância da cana
cana-de-açúcar
açúcar nessas regiões, os dados acima não
consideram o valor agregado pelas atividades pós-colheita,
pós colheita, como a produção de açúcar e
álcool. Com este intuito, serão apresentados dados do Valor Adicionado Fiscal (VAF
(VAF) 6 ,
fornecidos pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
3.2 Peso da Cadeia Sucroalcooleira nas economias regionais
Os dados de Valor Adicionado Fiscal (VAF) calculados para cada uma das operações
produtivas do complexo sucroalcooleiro apresenta
apresenta algumas informações que merecem ser
destacadas. Essa cifra é utilizada para efeito de pagamento de tributos no estado de São
Paulo e, portanto, é muito distinta do valor do Açúcar Total Recuperável (ATR) utilizado
para efeito de pagamento dos fornecedores
fornecedor de matéria-prima
prima no sistema CONSECANA.
6

Os dados são reportados para fins de tributação. Por questões de sigilo fiscal, os dados estão agregados para
regiões de governo.
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Assim, a evolução do VAF nos fornece um quadro bastante aproximado da riqueza gerada
no processo produtivo agrícola.
Cabe uma ressalva importante sobre a forma como os dados de VAF são reportados à
Secretaria da Fazenda
azenda do estado de São Paulo. As empresas só precisam reportar o VA
quando ocorre uma transação de compra e venda. Assim, quando a cana é produzida pela
própria usina, seu valor adicionado é incorporado aos produtos finais, o açúcar e o álcool.
Logo, em regiões com maior percentual de cana própria (propriedade da usina), o VAF da
cana tende a ser subestimado em favor dos VAF de produção de açúcar e álcool. Um exame
do Gráfico 8 mostra a enorme diferença que existe entre a produção de uma região
consolidadaa com um grande número de fornecedores, como é o caso de Ribeirão Preto,em
relação a outra região tradicional, na qual as unidades industriais são relativamente
integradas. Salta aos olhos também o crescimento expressivo do VAF em novas regiões
produtoras, como Araçatuba.
Gráfico 8.. VAF Produção de cana-de-açúcarem
cana
açúcarem regiões de governo selecionadas de São
Paulo (em Reais correntes)

Fonte: Elaboração própria com dados da secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Os dados de VAF pelos produtores de cana apresentam uma trajetória
predominantemente crescente ao longo da ultima década. Fica evidente a maior participação
das regiões de governo de Ribeirão Preto e Araçatuba. Observa-se
Observa se também grandes
oscilações ocorridass ao longo da década, decorrentes majoritariamente do volume de
produção obtido na safra, de preços dos insumos e do preço final de venda. Em relação ao
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VAF na produção de açúcar bruto, também se observa uma tendência crescente ao longo da
década. Comparando
do as diferentes regiões, fica evidente o crescimento das novas áreas
produtoras, como Presidente Prudente e Araçatuba. Piracicaba apresentou a menor taxa de
crescimento, apesar da quase totalidade do VAF dessa região ser contabilizado na produção
de açúcarr (ver gráfico mais a frente com a composição do VAF por região). Ribeirão Preto
manteve sua liderança, apresentando um crescimento expressivo entre 2007 e 2010.
Gráfico 9.. VAF Produção de açúcar em regiões de governo selecionadas de São Paulo

Fonte: Elaboração
laboração própria com dados da Secretaria
ecretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Em relação ao VAF na produção de açúcar bruto, também se observa uma tendência
crescente ao longo da década. Comparando as diferentes regiões, fica evidente o crescimento
das novas áreas produtoras, como Presidente Prudente e Araçatuba. Piracicaba apresentou a
menor taxa de crescimento, apesar da quase totalidade do VAF dessa região ser
contabilizado na produção de açúcar (ver gráfico mais a frente com a composição do VAF
por região).
). Ribeirão Preto manteve sua liderança, apresentando um crescimento expressivo
entre 2007 e 2010.
Vale mencionar que o VAF da produção de açúcar em Ribeirão Preto é ainda muito
maior que a soma dos VAF de açúcar de todos as outras regiões de governo analisadas.
ana
Outra constatação importante é a do crescimento do VAF açúcar em Presidente Prudente,
entre 2001 e 2010 o VAF do açúcar cresceu mais de vinte vezes, consolidando a região
como um importante polo açucareiro.
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Com relação ao VAF da produção de Álcool,
Álcoo observa-se
se um incremento ainda maior
das novas regiões produtoras de Araçatuba e Presidente Prudente. Esta última apresentou a
maior taxa de crescimento, notadamente no final da década. Piracicaba, como mencionado,
praticamente não adiciona valor na produção
produção de álcool, se concentrando em açúcar. Ribeirão
também apresentou crescimento considerável na produção de álcool, tal como em cana e
açúcar.
Gráfico 10.. VAF Produção de álcool em regiões de governo selecionadas de São Paulo

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria
ecretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Também chama atenção que em alguns anos o VAF da produção de álcool em
Araçatuba superou o observado na região líder de Ribeirão Preto. Cresceu também o VAF
do álcool em Presidente
esidente Prudente, demonstrando mais uma vez a força da agroindústria
sucroalcooleira nessa região.
Comparando as três categorias de VAF (cana, açúcar e álcool), fica evidente que a
produção de açúcar têm gerado os maiores valores na cadeia produtiva. Os ggráficos são
também uma boa ilustração do peso de cada uma das atividades no volume geral de recursos
gerados na atividade. O gráfico 11
1 apresenta a composição do VAF em cada uma das regiões
de governo consideradas. Uma possível conclusão desses dados se re
refere a maior
especialização das novas regiões produtoras no setor de álcool, o que poderia ser explicado
pela implantação mais recente das unidades processadoras, em época que se criaram grandes
expectativas de aumento da demanda pelo biocombustível no mercado
mercado interno (carros flex) e
externo (mercado norte-americano
americano e europeu). Contudo, vale lembrar que diante dos preços
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mais remuneradores do açúcar, muitas unidades produtivas que antes eram exclusivas de
álcool estão se voltando para a produção do açúcar não refinado, fazendo um uso mais
eficiente de sua capacidade produtiva (Veiga Fo. & Ramos, 2006).
Gráfico 11. Composição VAF em cada região de governo (cana, açúcar, álcool)
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Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo

Também chama atenção a baixa participação da produção de cana-de-açúcar no total
de valor adicionado. Como mencionado, esse fato pode ser explicado pela forma de
contabilidade desse dado, em que a produção de cana pela própria usina não é reportada à
Secretaria da Fazenda. Assim, regiões como Piracicaba, em que se observa maior proporção
de arrendamentos e de cana sob controle das próprias usinas, apresentam uma contribuição
da cana quase irrisória em relação ao VAF total adicionado pela cadeia sucroalcooleira.
3. 3 Efeitos nos empregos no setor sucroalcooleiro paulista: o impacto da mecanização
Os dados acima revelam a importância que a cultura da cana de açúcar tem para a
economia das regiões de governo consideradas. Em termos de empregos, o setor também se
apresenta como um grande empregador, notadamente no setor agrícola em que o cultivo da
cana representa a principal cultura empregadora. No entanto, vale uma ressalva sobre o
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emprego nas lavouras canavieiras, que é sazonal (geralmente só dura no período de colheita),
além de empregar muitos migrantes, o que pode reduzir o impacto deste setor na renda
regional.
A tabela 1 apresenta os principais números em relação às contratações formais no
estado de São Paulo e nas quatro regiões de governo analisadas no ano de 2012. Pode-se
notar que as contratações do setor sucroalcooleirorepresentam parcela considerável do total
de contratações, mesmo se considerando os três setores da economia (serviços, indústria e
agropecuária). Chama atenção o número de Araçatuba, onde o setor sucroalcooleiro já
representa mais de 22% do total de empregos da economia. O fato desta ser uma nova região
produtora evidencia a velocidade e o forte impacto que a expansão sucroalcooleira teve nos
últimos anos.
Tabela 1. Percentual de trabalhadores do setor sucroalcooleiro sobre o total de trabalhadores,
2012
Setor/Atividade
Trabalhadores em Todos Setores Econômicos
Trabalhadores no Setor Sucroalcooleiro
Percentual Sucroalcooleiro/Total

TOTAL SP
4,413,186
304,568
7%

PIRACICABA
68,190
6,309
9%

R. PRETO
154,293
21,305
14%

ARACATUBA P. PRUDENTE
65,795
39,651
14,580
4,029
22%
10%

Elaboração própria a partir de dados do MTE

Ao se analisar o setor agropecuário (Tabela 2), os números demonstram a grande
importância que a cultura da cana-de-açúcar tem no estado de São Paulo e mais ainda nas
regiões de governo analisadas. Esses dados consideram todos os trabalhadores agropecuários
do setor sucroalcooleiro, incluindo-se aqueles que trabalham para usinas que produzem sua
própria cana.
Tabela 2. Percentual de trabalhadores agropecuários no setor sucroalcooleiro, 2012
Setor/Atividade
Trabalhadores Agropecuários Total
Trabalhadores Agropecuários do Setor Sucroalcooleiro
Percentual Cana/Total Agropecuario

TOTAL SP
272,418
102,409
38%

PIRACICABA
6,991
4,792
69%

R. PRETO
20,309
13,772
68%

ARACATUBA P. PRUDENTE
1,449
4,175
1,143
2,468
79%
59%

Elaboração própria a partir de dados do MTE

Mesmo considerando a média do estado de São Paulo que inclui diversas regiões não
produtoras de cana, observa-se que 38% dos trabalhadores da agropecuária paulista estão
ligados ao setor sucroalcooleiro. Como esperado, este número é bem superior nas regiões de
governo selecionadas, ficando entre 59% em Presidente Prudente e 79% em Araçatuba. Mais
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uma vez, o peso do setor sucroalcooleiro chama atenção em Araçatuba. Considerando estes
números, fica claro que mudanças neste mercado de trabalho têm forte impacto sobre a
economia das quatro regiões de governo consideradas. E este mercado de trabalho vem se
alterando substancialmente nos últimos anos. A seguir serão analisadas as mudanças que o
processo de mecanização tem causado neste mercado de trabalho.
No estado de São Paulo, o setor sucroalcooleiro tem passado por profundas
mudanças em seu mercado de trabalho após 2007, quando foi aprovado o Protocolo
Agroambiental7. O Protocolo Agroambiental foi implementado pelo governo estadual em
parceria com o setor privado para antecipar a erradicação da queima da cana-de-açúcar,
mitigando assim a emissão de partículas poluentes originadas da queima da palha da cana
que afeta a vida dos centros urbanos no entorno dos canaviais8. Este acordo de intenções
estabeleceu um cronograma com prazos menores do que os já estabelecidos pela Lei
11.241/20029, de forma a acelerar a adoção da colheita mecânica entre usinas e fornecedores

de cana-de-açúcar, o que dispensaria o uso da queima e do corte manual. A contrapartida do
governo se deu pela concessão do Selo Agroambiental aos que adotassem e se mantivessem
sob as exigências dentro dos prazos estabelecidos. O Selo Agroambiental facilitaria a
exportação dos derivados da cana, no caso o açúcar e o álcool, ao mercado externo, pois
seriam dois produtos certificados e produzidos de forma sustentável: sem uso de queimadas,
e também dizer, sem utilizar o trabalho desgastante do cortador10.
Segundo dados da Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo, o índice de
mecanização saltou de 34,2% na safra 2006/07 para 65,2% na safra 2011/2012.
Levantamento realizado pelo Instituto de Economia Agrícola mostra que das trinta e quatro
7

Instituído em Junho de 2007 entre Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria do Meio Ambiente
ambas do Governo do Estado de São Paulo, a União da Indústria de Cana-de-açúcar (UNICA) e
posteriormente, em março de 2008, a Organização de Plantadores de Cana da Região Centro-Sul (ORPLANA)
8
O Protocolo também tem se preocupado a preservação de matas ciliares e maior eficiência no consumo
hídrico ligado ao cultivo da cana-de-açúcar.
9A Lei estadual n.11.241/2002 estabelecia para 2021 a erradicação da queima em áreas “mecanizáveis”
(declividade menor que 12%). O Protocolo Agroambiental antecipou o prazo para 2014. Em relação às áreas
com maior declividade (superior a 12%), a Lei 11.241 estabelecia o ano de 2031 para extinção da queima. Já
o Protocolo cortou o prazo final para 2017.
10 O uso da queima da palha da cana facilita o trabalho do cortador, pois além de eliminar os animais
peçonhentos nos canaviais também aumenta a produtividade do trabalho; em algumas regiões constatou-se ser
superior a 15t/dia. O desgaste do trabalhador, exposto ao calor, extensiva jornada e ainda com baixa
remuneração são justificativas para se coibir esse tipo de emprego.
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regiões de governo do estado de São Paulo que produzem cana, quinze já apresentam mais
de 70% de suas áreas colhidas com máquinas, ultrapassando a meta intermediaria
estabelecida pelo Protocolo para 2010. Estas regiões representam 44,6% da produção
estadual de cana-de-açúcar, incluindo Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Araraquara.
Outras onze regiões apresentam índice de mecanização variando entre 65% e 69,9%, como
Araçatuba, São José do Rio Preto e Assis. São regiões de expansão mais recente onde a
cana-de-açúcar se estabeleceu de forma mais mecanizada. Há indícios, portanto, de que
apesar de estarem ainda abaixo dos 70%, até 2014 as unidades produtoras possivelmente
cumprirão os acordos do Protocolo. Outras onze regiões apresentam índice de mecanização
variando entre 65% e 69,9%, como Araçatuba, São José do Rio Preto e Assis. São regiões de
expansão mais recente onde a cana-de-açúcar se estabeleceu de forma mais mecanizada. Há
indícios, portanto, de que apesar de estarem ainda abaixo dos 70%, até 2014 as unidades
produtoras possivelmente cumprirão os acordos do Protocolo. As últimas oito regiões de
governo estão aquém dos 70% devido a maior declividade (acima de 12%) ou pelo menor
tamanho das propriedades (menos de 150 ha), o que gera problemas para uso das
colheitadeiras existente (Ver Gráfico 12).
É interessante perceber que as quatro regiões de governo discutidas neste estudo,
estão representadas nas três categorias apresentadas nos gráficos (acima de 70% mecanizada,
entre 60 e 70% mecanizada e abaixo de 60%). Enquanto, Ribeirão Preto e Presidente
Prudente figuram no grupo mais mecanizado (respectivamente, 70,6% e 70,1%) e Araçatuba
no grupo “intermediário” (63%), Piracicaba é a única região que se enquadra no grupo das
áreas menos mecanizadas, com apenas 52,7% de sua área mecanizada. É importante frisar o
fato de Piracicaba ser uma das regiões mais tradicionais na produção sucroalcooleira e um
dos principais polos de desenvolvimento de tecnologias para o setor, sediando grandes
empresas como a Dedini e importantes institutos de pesquisa como o Centro de Tecnologia
Canavieira (CTC). Contudo, diversos fatores econômicos e geográficos ajudam a explicar
porque esta região ainda não se mecanizou.
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Gráfico 12. Parcela da colheita mecanizada sobre área total (2010)
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IEA

Um primeiro elemento está ligado à topografia das regiões produtoras, como já
mencionado na introdução deste trabalho. Fica evidente que Piracicaba e as demais regiões
apresentando baixos níveis de mecanização têm suas áreas agrícolas estabelecidas em
regiões de maior declividade. Esse fato dificulta a mecanização da colheita, pois a maior
parte das colheitadeiras apresenta limitações e baixo rendimento para operar sob declividade
maior que 12% e apresentam perdas elevadas nessas condições. Especialistas afirmam que as
colheitadeiras disponíveis no mercado são pouco customizadas para as especificidades do
setor, sendo resultado de adaptações de máquinas projetadas originalmente para colheita de
grãos.
Também é interessante notar que a capacidade de mecanizar também está ligada ao
perfil das propriedades e dos produtores. Pelo fato dessa cultura ter migrado para essas
regiões mais recentemente, observa-se maior concentração da produção (menor numero de
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propriedades
opriedades com maior área). Assim, boa parte das novas terras cultivadas é de propriedade
de usinas (cana própria). Geralmente esses produtores de maior porte têm acesso facilitado a
financiamento, além de desfrutarem de economias de escala para ratear os custos de compra
de equipamentos e contratação de mão de obra.
Considerando a necessidade de cumprir as metas de mecanização (total extinção da
queimada até 2017), a escolha das terras para expansão dessa cultura deve ser pautada, entre
outras variáveis, pelo custo de mecanizar. Essa tendência já se observa e regiões tradicionais
com maior declividade, como Piracicaba11, acabam sendo preteridas por novas áreas como
Araçatuba e Presidente Prudente. Já nas regiões tradicionais com menor declividade, como
Ribeirão Preto, observou-se
se uma expansão ainda maior da cana
cana-de-açúcar.
açúcar. Esse processo
tende a se intensificar nos próximos anos, conforme os prazos para cumprimento das metas
do Protocolo estiverem mais próximos.
próximos
Gráfico 13.. Total de Admissões e Demissões, Setor
Setor Sucroalcooleiro, Estado de São Paulo.

Elaboração própria a partir de dados do CAGED/MTE

O gráfico 13 evidencia a sazonalidade de contratações e demissões no setor
sucroalcooleiro. Apesar de visualmente as demissões parecerem superiores às contratações,
isso se deve a maior concentração temporal das demissões (ocorrem de uma vez em um
mesmo período). Ao se comparar os dados anuais de demissões e admissões encontram
encontram-se
números muito próximos, com pequenas alterações no estoque total de trabalhadores dentro
de um mesmo ano. Em outras palavras, em um mesmo ano, não se demite mais do que se
11

Apesar da área plantada não ter se reduzido em Piracicaba, observa-se
observa se um crescimento inferior ao
observado nas chamadas áreas de expansão.
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contrata. Na verdade, deixa-se de contratar a cada nova safra, o que reduz também o número
de demissões necessárias naquele ano, como pode ser observado na comparação das curvas
de admissões do inicio e do final do período analisado no gráfico 13. Esse processo faz todo
sentido, dado que as contratações no inicio da safra consideram o nível de mecanização
disponível, que somente poderá se alterar na próxima safra.
Contudo, fica evidente que o número de trabalhadores contratados pelo setor
diminuiu substancialmente a cada safra. Isso pode ser explicado principalmente pela
progressiva redução da colheita de cana manual, responsável pelo maior numero de
contratações do setor. Baccarin et al. (2013) demonstram que a mecanização se generalizou
no estado de S. Paulo não apenas nas atividades de colheita como também no plantio da
cana-de-açúcar. Apesar deste processo ter sido amortizado pela contratação de “tratoristas”
para operar as colheitadeiras, os dados evidenciam que essas “não contratações” de
cortadores não estão sendo compensadas pelas contratações de tratoristas. E essa mesma
tendência se observa nas quatro regiões consideradas, sendo proporcional ao grau de
mecanização de cada uma.
Considerando que os valores de admissão e demissão são muito próximos em uma
mesma safra, optou-se por só considerar as admissões de cortadores e tratoristas a cada ano.
Os dados foram divididos pelo tipo de atividade reportada ao MTE: cultivo de cana-deaçúcar, fabricação de açúcar e fabricação de álcool. Os dados foram analisados para as
quatro regiões de governo selecionadas.
Em Araçatuba, a demanda por cortadores de cana-de-açúcar se aproximava de 20.000
trabalhadores em 2007, sendo este número reduzido pela metade em 2012 12 , com
aproximadamente 4.000 cortadores empregados por empresas com atuação na agropecuária
(Gráfico 14). Essa tendência de redução vai na contramão da produção, que cresceu
substancialmente a partir de 2007 em Araçatuba. Os segmentos industriais em que a cana é
dita como “própria” também reduziram a contratação de cortadores, apesar da tendência à
diminuição ter se iniciado somente em 2010.

12

Os dados aqui apresentados se referem ao período até Agosto de 2012, portanto uma safra ainda em
andamento.
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No mesmo período, a demanda por tratoristas também cresceu na região de
Araçatuba tanto pelas admissões realizadas pelos fornecedores quanto pelo segmento
industrial correspondente à produção de açúcar (gráfico 15). Especialistas apontam que essas
novas regiões canavieiras já introduzem o sistema produtivo do cultivo da cana-de-açúcar de
forma mecanizada.
Gráfico 14. Total de Admissões de Cortadores de Cana-de-açúcar no Setor Sucroalcooleiro,
Região de Araçatuba.
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Gráfico 15. Total de Admissões de Tratoristas no Setor Sucroalcooleiro, Região de
Araçatuba.
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A região de Piracicaba, está “atrasada” em relação às demais na mecanização da
colheita. Mesmo assim, são verificadas alterações no sistema produtivo em que o número de
trabalhadores ligados à colheita manual se mostra em declínio. Esse número que chegava a
6.000 em 2007 declinou a partir de 2009, uma redução de 28,9% no período considerado
(gráfico 16). Observa-se porém, que é o segmento industrial o responsável pela maior
redução de cortadores de cana-de-açúcar, ao passo em que os fornecedores independentes
ainda mantêm estabilidade no número de contratações.
A mecanização tem se intensificado na região de Piracicaba ainda que em número
reduzido de tratoristas. Ou seja, constata-se que o processo de mecanização acontece nessa
região, porém num ritmo menos acelerado. Outro fato possível de ser verificado é que a
mecanização tem se mantido estagnada por parte dos fornecedores, mas aumentado por
conta da indústria de açúcar em bruto que está efetivamente contratando mais tratoristas,
confirmado a tese de que o segmento industrial tem maior acesso às máquinas (gráfico 17).
Gráfico 16. Total de Admissões de Cortadores de Cana-de-açúcar no Setor Sucroalcooleiro,
Região de Piracicaba.
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Gráfico 17. Total de Admissões de Tratoristas no Setor Sucroalcooleiro, Região de
Piracicaba.
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A região de Presidente Prudente juntamente com Ribeiro Preto são as que melhor
ilustram a menor demanda pelos cortadores de cana-de-açúcar. Em 2007, o número de
contratações em Presidente Prudente estava em torno de 7.500 cortadores e caiu
drasticamente a partir de 2009. Todos os elos da cadeia produtiva, tanto fornecedores quanto
usinas, apresentaram a mesma tendência de absorver menos cortadores a cada safra. O
número em 2012 ficou próximo a 2.000 cortadores, uma redução de 73,3% desde 2007
(gráfico 18).
Gráfico 18. Total de Admissões de Cortadores de Cana-de-açúcar no Setor Sucroalcooleiro,
Região de Presidente Prudente.
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Gráfico 19. Total de Admissões de Tratoristas no Setor Sucroalcooleiro, Região de
Presidente Prudente.
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Elaboração própria a partir de dados do CAGED/MTE

Na região de Ribeirão Preto o número de cortadores empregados diminuiu
rapidamente. De 25.000 contratações na safra de 2007 sobraram apenas 10.000 na safra atual
(gráfico 20). Estes números não reportam quantos destes trabalhadores passaram por algum
treinamento que lhes permitissem uma realocação dentro do próprio setor sucroalcooleiro, o
que seria recomendável para ocupar vagas de tratoristas.
As usinas de açúcar e álcool são as principais responsáveis pelo crescimento no
número de tratoristas nesta região. Quando da implantação do Protocolo, Ribeirão Preto já
demandava cerca de 1.500 tratoristas, tendo ultrapassado os 2.000 na safra atual (gráfico 21).
Apesar de já ser considerada uma das regiões mais mecanizadas do Estado de São Paulo,
pode-se esperar uma redução ainda maior no número de contratações até 2014, dado que a
maior parte das áreas tem declividade inferior a 12%.
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Gráfico 20. Total de Admissões de Cortadores de Cana-de-açúcar no Setor Sucroalcooleiro,
Região de Ribeirão Preto.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2007

2008

Cultivo de Cana-De-Açúcar

2009

2010

2011

Fabricação de Açúcar em Bruto

2012

Fabricação de álcool
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Gráfico 21. Total de Admissões de Tratoristas no Setor Sucroalcooleiro, Região de Ribeirão
Preto.
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do CAGED/MTE

4. Considerações finais
Os dados apresentados revelam a importância que a cultura da cana de açúcar assume
no estado de São Paulo e os impactos socioeconômicos que mudanças tecnológicas, como a
mecanização, poderão ter sobre regiões novas e tradicionais no cultivo desta importante

28

cultura que representou 38% das admissões para o setor agropecuário entre janeiro e agosto
de 2012.
Com relação ao valor gerado pela produção sucroalcooleira, fica evidente que o
maior impacto econômico está ligado às atividades pós-colheita, na indústria de açúcar e
álcool, responsável pelo maior valor agregado. Ainda assim, os dados de valor da produção
agrícola deixam clara a importância que a cana tem na agropecuária, ultrapassando os 80%
do valor da produção agrícola em regiões tradicionais, como Piracicaba.
Ademais, não se pode negligenciar a importância da produção agrícola,
principalmente no se refere ao emprego. E é justamente essa dinâmica que está se alterando
com a mecanização da colheita.
Os dados revelam a rapidez da mecanização no cultivo da cana. Para fornecedores e
usinas, a adoção da nova tecnologia é compensadora pois reduz tanto o tempo da colheita
como os encargos trabalhistas. Assim, a mecanização é um processo irreversível, sendo este
acelerado pelo Protocolo. Mesmo defensores do emprego, encontram poucos argumentos
para justificar a manutenção do trabalho de boias frias na colheita de cana, que pode ser
considerado altamente degradante e insalubre.
A extinção dos empregos de cortadores de cana-de-açúcar é esperada entre os anos
de 2014 e 2017 nas usinas e fornecedores signatários do Protocolo Agroambiental. No curto
prazo, este cenário já é verificado principalmente nas regiões de Ribeirão Preto e Presidente
Prudente. Caso exista uma parcela residual de cortadores empregados no estado de São
Paulo após esse prazo, ela estará presente entre os que não tenham aderido ao Protocolo e
assim se manterão dentro do cronograma da Lei 11.241/2002, em que os prazos são mais
longos. Contudo, este seria um cenário improvável, uma vez que se essas usinas e
fornecedores não adotarem a mecanização na colheita perderão competitividade em relação
aos custos de produção, o que lhes prejudicará economicamente. Além do que conforme dito,
o Selo Agroambiental foi uma inovação de processo para o setor, facilitando a exportação
dos produtos. Os números da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo
confirmam essa tese e revelam que na safra 2011/2012, 173 unidades agroindustriais
aderiram ao protocolo (90% do parque industrial do setor), sendo 159 já são certificadas. Já
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os fornecedores somam 5.400, respondendo por 21,7% da área de cana do Estado de São
Paulo.
Fica evidente que está ocorrendo um rearranjo na distribuição dos postos de trabalho.
Atualmente, o setor é formado em sua maior parte por ocupações agrícolas que envolvem os
cortadores de cana-de-açúcar (maioria), tratoristas e outras ocupações agrícolas (ligadas aos
tratos culturais da cana-de-açúcar) e outras ocupações não agrícolas mais ligadas aos
segmentos industriais (fabricação de açúcar bruto, refinado e produção de álcool). Dentre
essas ocupações pode-se mencionar o transporte da cana e produtos derivados, serviços
administrativos e ocupações ligadas ao processamento da cana.
No futuro, deve-se observar uma nova distribuição nas contratações. No setor
agropecuário, espera-se uma redução (e até extinção) do emprego de cortadores que seriam
substituídos por tratoristas e outras ocupações agrícolas. Nesse cenário, a maior parte dos
trabalhadores do setor sucroalcooleiro estariam nas ocupações não agrícolas.
Sob o ponto de vista econômico e ambiental, resta pouca dúvida sobre os efeitos
positivos gerados pelo Protocolo Agroambiental. Porém, em relação ao emprego, não se
observam incrementos nos postos de trabalho, argumento mencionado quando de sua
assinatura. Este impacto negativo recai quase que exclusivamente sobre os trabalhadores
envolvidos na colheita manual, os cortadores. Não houve um mecanismo criado pelo
Governo Estadual paulista, por exemplo um Protocolo “AgroSocial” que contemplasse essa
importante dimensão de sustentabilidade socioambiental.
Esse hipotético mecanismo poderia ter sido discutido e implementado nos mesmos
moldes do Protocolo Agroambiental. Poderiam ser estabelecidos percentuais de
requalificação e realocação da mão-de-obra dispensada deste setor, o que atenuaria os
impactos da mecanização que se revertem atualmente no desemprego.
O fato da mão-de-obra dispensada ser majoritariamente composta por trabalhadores
com baixo nível de instrução dificulta a realocação em ocupações mais especializadas dentro
do próprio setor sucroalcooleiro (como a de tratoristas), em outras atividades agropecuárias
ou em outros setores econômicos. Os efeitos do desemprego devem ter impactos na renda e
desenvolvimento tanto nas regiões produtoras no estado de São Paulo quanto em outros
estados, dado que boa parte destes trabalhadores é formada por migrantes. É preciso ter em
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mente a grande contribuição que os boias-frias deram ao desenvolvimento do setor
sucroalcooleiro paulista.
Novos estudos deverão ser feitos buscando construir um quadro dinâmico dos
movimentos observado na área do emprego na atividade canavieira. Dentre as quatro regiões
analisadas neste estudo, a cadeia sucroalcooleira se mostra como uma grande demandante de
mão-de-obra e, portanto,mudanças tecnológicas como as explicitadas acima deverão
impactar diretamente sobre o emprego e renda dos trabalhadores. Esta, por sua vez, tem um
papel ativo na movimentação do comércio regional, promovendo um efeito multiplicador
(neste caso, divisor) na renda regional.
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