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RESUMO 

Tardiamente a agroindústria canavieira brasileira se apropria de modelos de estruturação da 

gestão e do trabalho que são presentes em outros segmentos produtivos. A expansão das 

atividades canavieiras ocorrida no Brasil a partir do início do Séc. XXI traz consigo 

movimentos paralelos de transformação da relação entre capital e trabalho, de forma a modificar 

características seculares da atividade. Um dos elementos diferenciadores é a intensificação do 

parcelamento do trabalho com outras empresas de forma a transformar a tradicional estrutura 

verticalizada. A terceirização se coloca como uma estratégia para que o capital canavieiro 

amplie o movimento de reprodução e de exploração do trabalho. Tal prática, recentemente 

legalizada no Brasil, é comum em diferentes atividades econômicas, no caso da agroindústria 

canavieira se torna marcante, por se tratar de um segmento tradicionalmente verticalizado, com 

todas as operações realizadas pela própria empresa. Usada como artifício para diminuir a 

burocracia entre trabalhador e empregador, assim como também responsabilidades trabalhistas, 

fiscais e operacionais, as empresas têm adotado a flexibilização do trabalho a partir de contratos 

temporários ou de terceirização das atividades. Objetiva-se verificar o avanço do movimento 

de horizontalização da estrutura das agroindústrias canavieiras na Microrregião Sudoeste de 

Goiás por meio da terceirização do trabalho em três unidades agroindustriais canavieiras. Foram 

verificadas as características de organização de gestão das referidas unidades, bem como a 

movimentação na contratação direta e indireta de trabalhadores, bem como a identificação de 

empresas contratadas para a prestação de serviços a estas unidades. Foi possível identificar que 

há um movimento de ampliação das relações de terceirização em diferentes graus entre as três 

unidades, de forma a estar mais presente na unidade que está mais inserida em princípios de 

gestão profissionalizada do capital. As condições verificadas indicam que a agroindústria 

canavieira no recorte avaliado se apresenta heterogênea quanto à adoção da terceirização como 

estratégia, estando mais fortemente disseminada nos grupos empresariais de maior porte e mais 

fortemente inseridos em princípios do regime de acumulação flexível. O movimento em questão 

pode ser considerado inicial, uma vez que a legislação que regulamenta a terceirização para 

atividades fins é recente, no Brasil. O avanço das relações de terceirização aponta para a 

ampliação da exploração do trabalho e para mudanças tanto na estrutura da tradicional 

agroindústria canavieira, quanto no perfil do trabalhador da atividade. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: agroindústria canavieira, terceirização, precarização do trabalho, 

produção capitalista, Sudoeste de Goiás. 

  



 

ABSTRACT 

 
The Brazilian sugarcane agroindustry has been slow to incorporate management and labor 

structuring models that are present in other productive segments. The expansion of sugarcane 

activities that has occurred in Brazil since the beginning of the 21st century brings with it 

parallel movements of transformation in the relationship between capital and labor, in such a 

way as to transform the secular characteristics of the activity. One of the distinctive elements is 

the intensification of the division of labor with other companies in order to transform the 

traditional vertical structure. Outsourcing is a strategy for sugarcane capital to expand the 

reproduction and exploitation of labor. Such practice, recently legalized in Brazil, is common 

in different economic activities. In the sugarcane agro-industry's case, it becomes remarkable, 

since it is a traditionally verticalized segment, with all operations carried out by the company 

itself. Utilized as an artifice to reduce the bureaucracy between worker and employer, as well 

as labor, fiscal, and operational responsibilities, companies have adopted the flexibilization of 

labor through temporary contracts or the outsourcing of activities. The aim of this study is to 

verify the advance of the movement towards the horizontalization of the sugarcane 

agribusinesses' structure in the Microregion of the Southwest of Goiás through the outsourcing 

of work in three sugarcane agribusiness units. The characteristics of the management 

organization of these units were verified, as well as the movement in the direct and indirect 

hiring of workers, and the identification of companies hired to provide services to these units. 

It was possible to identify that there is a movement of outsourcing relations in different degrees 

among the three units, so that it is more present in the unit that is more inserted in principles of 

professionalized capital management. The conditions verified indicate that the sugar cane agro-

industry in the segment evaluated presents itself as heterogeneous in terms of the adoption of 

outsourcing as a strategy, being more strongly disseminated in the larger business groups and 

more strongly inserted in the principles of the flexible accumulation regime. The movement in 

question can be considered initial, since the legislation that regulates outsourcing for final 

activities is recent in Brazil. The advance of outsourcing relations points to the expansion of 

labor exploitation and to changes both in the structure of the traditional sugarcane agroindustry 

and in the profile of workers in this activity. 

 

 

KEY WORDS: sugarcane agroindustry, outsourcing, precarious work, capitalist production, 

Southwest of Goiás. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

A atividade canavieira é uma das mais antigas atividades produtivas do Brasil. 

Considerando sua extensa trajetória, a atividade ocupou diferentes espaços e passou por 

diversas modificações quanto à organização do trabalho, sendo possível identificar, no decorrer 

de sua existência, diferentes arranjos estruturais, legais e técnicos. Quanto à estrutura, as 

mudanças partem de um modelo de funcionamento verticalizado, no qual todas as etapas 

necessárias à produção eram realizadas pela unidade de produção, chegando, em diferentes 

momentos, aos modelos estruturais que apontavam para o parcelamento do trabalho entre 

diferentes agentes.  

Historicamente, as indústrias mantiveram total controle de suas atividades, etapas, e 

consequentemente de seus funcionários, é o que se denomina de estrutura vertical onde um 

agente controla e realiza a produção de matéria-prima, o processamento e a comercialização, 

ou seja, há apenas um agente responsável por todas as etapas.  

Com o parcelamento do trabalho ganhando força a partir da segunda metade do século 

XX, esse processo ganha outra estrutura, a de horizontalidade. As atividades não são mais 

desempenhadas totalmente pelas empresas produtoras de derivados de cana-de-açúcar. 

Determinadas etapas do processo de produção passam a ser desempenhadas por agentes 

contratados por elas em diferentes regimes de contratação. Este processo de horizontalização 

distribui determinadas etapas da produção a agentes externos, alterando a estrutura e mudando 

a hierarquia de um modelo verticalizado. 

 Devido às características da atividade, as agroindústrias canavieiras no Brasil surgiram 

e funcionaram em grande parte, a priori, com a estrutura de funcionamento vertical, sendo 

responsáveis por todas as atividades, etapas e trabalhadores.  

Embora tenham ocorrido muitas mudanças no decorrer dos anos com relação à 

organização da produção e, consequentemente, do trabalho, graças aos avanços em pesquisas 

agrícolas e tecnológicas, ainda assim os meios operacionais de produção e de administração se 

mantinham sob responsabilidade e controle da agroindústria canavieira, apenas sendo alterados 

em distintos períodos por força de legislação ou outras ações estatais no sentido de interferir no 

funcionamento da atividade. 

A verticalização no setor canavieiro sempre foi um aspecto marcante, centralizava-se a 

produção de matéria-prima, seu processamento, o produto final e sua distribuição, diferente de 

outros segmentos agroindustriais como, por exemplo, a produção de grãos, na qual tudo é 
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compartimentado e os produtores da matéria-prima não são os mesmos responsáveis pelo 

produto final industrializado e sua distribuição.  

Mudanças na organização produtiva e do capital iniciadas em outros segmentos 

alcançam a agroindústria canavieira levando alterações na mesma, rompendo sua estrutura 

rígida. Uma das formas de alteração desta estrutura verticalizada é realizada por meio da 

contratação de outras empresas para a realização de determinadas etapas. Essa estratégia, seja 

para atividades acessórias ou diretamente ligadas à atividade-fim, constitui a relação de 

terceirização.  

Esta alteração tem como objetivo, a economia de gastos e a divisão de responsabilidades 

operacionais dentro de uma empresa. Se uma indústria contrata uma empresa para realizar suas 

atividades de plantio e colheita do setor agrícola, esse terceiro participa dos investimentos na 

atividade, com tratores, colhedoras, caminhões e funcionários tecnicamente qualificados.  

Considerando a longa tradição de uma estrutura vertical na agroindústria canavieira e o 

fato de que a responsabilidade pela qualidade do produto final é do contratante, nem todas as 

etapas da produção são alvo de terceirização, essa se concentrando em etapas específicas com 

perfis específicos de trabalhadores. 

Entendendo-se que a horizontalização é um processo de transformação de um perfil 

fortemente arraigado neste setor produtivo, a aceitação das inovações estruturais ocorre de 

forma mais avançada nos principais centros, locais de vanguarda que abrigam e criam as 

tecnologias e os modelos organizacionais a serem difundidos. Assim, a terceirização na 

agroindústria canavieira do Brasil é mais aparente no estado de São Paulo, local em que a 

mesma está mais concentrada e onde estão sediadas algumas das maiores e mais tradicionais 

empresas do segmento.  

No estado de Goiás esse processo de terceirização é recente, por conta do movimento 

de territorialização da agroindústria canavieira no estado ser mais recente. As unidades 

agroindustriais canavieiras instaladas durante o movimento de expansão da atividade são 

resultado de um novo modelo de organização do capital canavieiro e, consequentemente, se 

encaixam em modelos de gestão mais flexíveis em relação ao estágio anterior. Estas unidades 

foram instaladas, de forma mais expressiva, no século XXI.  

No Estado de Goiás a expansão da atividade canavieira com as características 

empresariais e estruturais renovadas ocorre de forma mais expressiva a partir do ano de 2005, 

sendo instaladas 23 novas unidades, algumas delas situadas na Microrregião Sudoeste de Goiás, 

recorte espacial dessa pesquisa. 
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Silva e Peixinho (2019) explicam essa expansão a partir de um conjunto de fatores 

correlacionados, como as características físicas que proporcionam a realização de uma atividade 

com potencial de mecanização e de produção em larga escala. Além disso, a localização 

geográfica beneficia a logística de controle das fases de produção e circulação dos produtos aos 

grandes polos localizados no estado de São Paulo.  

O movimento de expansão em Goiás é resultado de um processo maior, que é a 

ampliação da produção, partindo do estado de São Paulo, das agroindústrias canavieiras no 

Centro-Sul, abrangendo outros estados além de Goiás, como Mato Grosso do Sul, e Minas 

Gerais. Mesquita, Castillo e Lourenço (2019) apontam São Paulo como o centro desse 

movimento, por ser o maior produtor que detém o monopólio de capital de grupos da atividade 

canavieira, como também os centros e núcleos de pesquisa.  

A implantação de novas unidades no Cerrado brasileiro por parte de grandes grupos 

canavieiros paulistas para ampliação da produção decorrente da disponibilidade de terra foi 

decisiva na implantação de novas unidades agroindustriais canavieiras em Goiás. 

Além disso, também é transferido para a região central do país um conjunto de técnicas 

e saberes para adaptação do cultivo de cana no Bioma Cerrado. Como resultado, formam-se 

novas territorialidades e conjunturas sociais através do trabalho e dos modelos de produção do 

setor canavieiro. 

O crescimento da atividade canavieira em Goiás se destacou nas últimas duas décadas. 

Segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB, 2020) Goiás é o 

segundo maior produtor nacional de derivados de cana-de-açúcar, perdendo apenas para o 

estado de São Paulo.  Segundo o levantamento de safra feito pela Conab em dezembro de 2020, 

estima-se um aumento de 3,3% na produção de cana-de-açúcar no estado em comparação com 

a safra de 2019.  

As características físicas para produção mecanizada de cana-de-açúcar em boa parte do 

estado juntamente com outros fatores já citados anteriormente, influenciam o aumento da área 

de cultivo e da produção. Estando as mesmas concentradas na porção sul do estado de Goiás, 

justamente onde também se concentra a produção de grãos. 

Silva (2017) aponta como os processos de modernização das técnicas de produção 

provocam mudança no perfil dos trabalhadores da agroindústria canavieira.  

Neste sentido, a análise feita a partir de uma unidade agroindustrial canavieira instalada 

no município de Jataí (GO) por meio de dados secundários disponibilizados pela Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS) mostra que entre 2007 a 2015 houve uma mudança no perfil 

dos trabalhadores contratados, havendo o crescimento de um perfil mais escolarizado, 
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experiente e com mais tempo de serviço. A terceirização é apontada como um dos possíveis 

influenciadores na mudança desse quadro, uma vez que ela é mais comum nas etapas de 

trabalho menos tecnificadas das agroindústrias, estes devem ser analisados a parte. 

Na microrregião Sudoeste de Goiás houve um aumento expressivo da atividade 

canavieira em seu território pelo número de unidades recentemente implantadas. A maioria 

destas pertencentes a empresas tradicionais que atuam no principal centro produtor do país, 

embora existam unidades originadas de investimentos de outros setores produtivos, de 

empreendedores locais e até mesmo de capital internacional. Considerando o contexto, a 

terceirização se coloca como mais um dos elementos com potencial para transformações 

espaciais que estabelecem um diferencial quanto ao modelo de produção, com repercussões nas 

relações trabalhistas que merecem ser analisadas.  

Embora a terceirização tenha sido vista como mecanismo de economia de gastos para 

as grandes indústrias e de diminuição de processos burocráticos, muitas pesquisas apontam 

pontos negativos para as condições de trabalho proporcionadas nestas empresas terceirizadas, 

inclusive nas agroindústrias canavieiras.  

A flexibilização do trabalho tem sido sinônimo de trabalho precarizado, com más 

condições e salários baixos. Oliveira (2009) aponta que a precariedade do trabalho nas 

atividades terceirizadas está ligada às fraudes trabalhistas como a ausência de registro em 

carteira, o não pagamento de direitos, más condições de trabalho e alojamento.  

Os postos de trabalho ocupados pela terceirização, de modo geral, correspondem às 

etapas e funções periféricas, as chamadas atividades-meio, embora a legislação brasileira já 

permita a terceirização de todas as atividades, inclusive as principais, condição que responde 

ao movimento de flexibilização das relações trabalhistas recentemente regulamentadas pelo 

parlamento brasileiro. 

A relação contratual entre o trabalhador terceirizado ocorre entre a empresa contratada 

e seus funcionários, portanto, não se configuram como empregados da contratante. Apesar da 

contratação e do pagamento serem efetuados pelas próprias prestadoras de serviços, estes 

trabalhadores estão, de alguma forma, vinculados à agroindústria canavieira contratante e assim 

devem ter os mesmos direitos e condições de trabalho que os trabalhadores vinculados 

diretamente a ela. 

 Partindo do pressuposto que grande parte das atividades de prestação de serviços é 

realizada no período da safra, quando se requer mais mão-de-obra, esse fator tem um impacto 

decisivo nas estruturas das agroindústrias com relação ao trabalhador e a dinâmica socioespacial 

de onde estas empresas estão instaladas. A realidade do trabalho e do perfil de trabalhadores 
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que estas empresas terceirizadas movimentam nos locais de funcionamento das agroindústrias 

pode ser bem diferente em relação a locais onde a terceirização não se coloca como uma opção.  

Com isso, ressalta-se a relevância de averiguar o perfil das atividades terceirizadas, bem 

como as condições de trabalho oferecidas aos trabalhadores terceirizados nas agroindústrias 

canavieiras e possíveis impactos na dinâmica socioespacial derivados deste novo estágio 

organizacional.  

Essa pesquisa tem como objetivo analisar as consequências do processo de terceirização 

do trabalho na agroindústria canavieira no Sudoeste de Goiás para a organização espacial, de 

forma a identificar a participação da terceirização nas unidades agroindustriais no recorte 

espacial avaliado. Além disso, identificar se há setores ou atividades específicas de 

intensificação do processo de terceirização, realizar um comparativo nas condições e o perfil 

dos trabalhadores da agroindústria e os terceirizados, e analisar o impacto da nova configuração 

dessa atividade e dessas relações de trabalho sobre a organização socioespacial.  

Para execução desta pesquisa, organizou-se o trabalho em três etapas principais:  

Na primeira etapa, foi feito o levantamento de referencial bibliográfico da temática a ser 

discutida. Trazendo uma discussão, em uma perspectiva dialética, sobre ideias de base 

marxistas como principais fundamentos que explicam o mundo do trabalho.  

Buscou-se discutir primeiramente a essência do trabalho dentro do sistema capitalista e 

também no cenário da atividade terceirizada como uma nova conjuntura de relações capitalistas 

pós-moderna, baseando-se na reestruturação legislativa do trabalho por meio do poder do 

Estado brasileiro. Posteriormente, foi feita a discussão desse processo e das mudanças na 

agroindústria canavieira, uma atividade antiga e ampla no Brasil e que movimenta significativo 

volume de mão-de-obra, sendo estes importantes para análise do avanço da terceirização no 

mundo do trabalho e suas consequências.   

Na segunda etapa foi realizada a coleta de dados secundários e entrevistas sobre o objeto 

de estudo, mediante condições estabelecidas pelo Comitê de Ética. Nesta coleta, tendo em vista 

que o foco foi analisar a terceirização dentro da atividade canavieira na microrregião Sudoeste 

de Goiás, onde existe significativo número de unidades implementadas, foram selecionadas três 

agroindústrias com perfis distintos para serem analisadas, sendo elas, a do município de 

Serranópolis do período do Proálcool e capital familiar; a do município de Jataí, uma unidade 

de capital aberto e dotada do pacote técnico mais avançado, e; a unidade do município de 

Chapadão do Céu, que é uma unidade que se originou de capital familiar que realizou, 

recentemente, abertura de capital, além de possuir a particularidade de operar com cana e milho. 
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Nestas unidades foi utilizado o banco de dados do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 

da Economia (ME). Por meio dessas plataformas foram coletados dados referentes aos números 

de trabalhadores totais e terceirizados vinculados nas unidades, os dados referentes aos perfis 

dos mesmos com relação a escolaridade, faixa etária e tempo de trabalho.  

Foi realizada, também, uma comparação com o tamanho da produção canavieira na área 

de estudo a partir de dados de Produção Agrícola Municipal (PAM) disponibilizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Para entender o movimento de expansão da terceirização na atividade canavieira foram 

realizadas consultas junto ás prefeituras de Jataí, Chapadão do Céu e Serranópolis, a respeito 

do recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) pelas 

agroindústrias canavieiras. E, para caracterização da terceirização e condições de trabalho nas 

três unidades em questão, foram realizadas entrevistas, mediante aprovação do comitê de ética, 

com pessoas ligadas a empresas terceirizadas analisadas na pesquisa, que atuam em diferentes 

áreas da agroindústria, setor agrícola, administrativo, entre outros.  

A terceira etapa consistiu na organização, interpretação e exposição dos dados obtidos 

em campo, foi feita também a análise individual de cada unidade, e discutido como as mudanças 

nas relações de trabalho afetaram a organização socioespacial dos municípios que fazem parte 

da área de estudo.   
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2 O PROCESSO DE MUTAÇÃO DAS FORÇAS DE TRABALHO NA 

ATIVIDADE CANAVIEIRA 
 

O trabalho, entendido como ação deliberada para alcançar algum propósito, sempre foi 

uma necessidade humana, no mundo capitalista. Sob o modo capitalista de produção o fato de 

o indivíduo vender sua força de trabalho, ou seja, o que é produzido com seu trabalho não lhe 

pertence, faz com que o trabalho se transforme em mercadoria, mas não qualquer mercadoria, 

mas aquela essencial para a reprodução do capital. 

Para entender como se organizam as forças de trabalho na conjuntura atual, é importante 

analisar o trabalho no modo capitalista na sua essência. Compreender o que ele é, de que forma 

se configura, produz e se reproduz ao longo do tempo, de modo a ditar a organização da vida 

dos indivíduos e da sociedade. 

O capitalismo é movido por três variáveis centrais: trabalho, produção e consumo. Essas 

três primeiras geram mais três variáveis: a circulação, concorrência e preço. E 

consequentemente todas essas variáveis ditam as relações da Economia e do Estado, a partir de 

legislações e políticas públicas. Adicionalmente, temos a sociedade, dividida em classes, dentre 

elas a classe trabalhadora, responsável pela realização do trabalho e da reprodução capitalista, 

porém, é a que tem menos poder de decisão econômica e política, sendo assim, a classe que ao 

longo da história, luta e reivindica por mais direitos. 

O trabalho no capitalismo gera um produto que pertence ao dono dos meios de produção 

e não àquele que vendeu sua força de trabalho e produziu as mercadorias, este último para 

possuir a mercadoria produzida terá que comprá-la por meio do salário recebido pelo seu 

trabalho. Segundo um dos maiores críticos do sistema capitalista de produção, Karl Marx,  

O processo de produção se inicia com a compra da força de trabalho por determinado 

tempo e esse começo se renova sempre que se extingue o prazo estipulado, tendo 

decorrido assim determinado período de produção, semana, mês etc. Mas, o 

trabalhador só é pago depois de ter empregado sua força de trabalho e depois de se 

terem materializado nas mercadorias o valor dessa força e a mais valia. Assim 

produziu êle a mais valia, provisoriamente considerada o fundo de consumo do 

capitalista, além de produzir o fundo para seu próprio pagamento, o capital variável, 

antes de este chegar às suas mãos sob a forma de salário (MARX, 1975, p. 660-661). 

 

O que Marx (1975) já analisava era o sustento do capitalismo pelo próprio trabalhador, 

vendedor de sua força de trabalho. Este ao ser contratado, passa um período a produzir para o 

dono dos meios de produção, conforme a produção segue, a mercadoria entra em circulação e 

venda. Com isso, o trabalhador não só pagou seu próprio salário com sua força de trabalho, mas 
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como também originou lucro para seu patrão. Além do lucro sobre o trabalho, tem-se também 

o lucro sobre o consumo do trabalhador, a partir do consumo, conforme ressalta o autor. 

Se a acumulação do capital causar uma elevação do salário e em consequência 

aumentar o consumo do trabalhador, sem consumo adicional de força de trabalho pelo 

capital, o capital suplementar seria consumido improdutivamente. Na realidade, o 

consumo individual do trabalhador é para ele mesmo improdutivo, pois só reproduz o 

indivíduo necessitado; é produtivo para o capitalista e para o estado, pois constitui a 

produção da força que cria a riqueza alheia (MARX, 1975, p. 667). 

 

Assim, é importante para o capitalismo não só a existência da classe trabalhadora como 

a reprodução da mesma, sem ascensão de classe e consequentemente de sua melhoria de vida. 

É a necessidade que prende a classe trabalhadora aos donos de meio de produção, sujeitos a 

venda de sua força de trabalho e sua exploração.   

O salário é o resultado da venda da força de trabalho, ele sofre mutação conforme a 

força de trabalho se modifica e evolui para atender uma demanda de ampliação dos negócios 

capitalistas. Ou seja, a venda de força de trabalho também sofre mutações alcançando diferentes 

tipos de atividades, que vão desde atividades intelectuais até às atividades manuais. 

No início do processo de industrialização, o trabalho manual foi a principal forma de 

trabalho a ser exercida. Posteriormente, com os investimentos públicos e privados em ciência e 

tecnologia, foram modificadas as formas de trabalho, muitas empresas privadas fizeram 

investimentos na ciência para seu próprio benefício, desenvolvendo máquinas modernas, 

sistemas de automatização das operações, monitoramento agrícola, entre outros.  

O sistema capitalista de produção cria e recria novas formas de trabalho de forma que 

estes visem a acumulação e o lucro.  

O capitalista, ao transformar dinheiro em mercadorias, que servem de matérias 

constituintes de um novo produto ou de fatores do processo de trabalho, ao incorporar 

força de trabalho viva à sua objetividade morta, transforma valor, trabalho passado, 

objetivado, morto em capital, em valor que se valoriza a si mesmo, um monstro 

animado que começa a “trabalhar” como se tivesse amor no corpo (MARX, 1996, p. 

312). 

 

Assim, o capitalista na busca de ampliar o nível de exploração, passa a exigir cada vez 

mais agilidade, eficiência, intensidade de trabalho e volume de produção de sua mão-de-obra. 

Essas exigências estão associadas à intensificação da exploração do trabalho, ora 

desrespeitando os direitos trabalhistas, ora pressionando o mercado de trabalho para que 

ocorram mudanças legais que levam ao agravamento da precariedade das condições de trabalho.  

Um aspecto a ser pontuado, é que as exigências quanto a qualificação da força de 

trabalho serem cada vez maiores, sem que haja sequer investimentos por parte do capitalista 
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para qualificação da classe trabalhadora, fazendo o descarte, ou substituição das forças 

produtivas em detrimento de outras mais qualificadas e que atendam ao padrão técnico adotado. 

A disponibilidade de novas tecnologias e mão de obra especializada, em conjunto, são 

capazes de potencializar a força de produção com o mesmo tempo de trabalho. Com base nas 

demandas o capitalista decide o perfil de força de trabalho que requer em sua produção, seja ela 

uma mão de obra menos qualificada ou uma mão de obra mais capacitada quanto ao nível 

técnico, que posteriormente poderá lhe conceder mais lucro.  

Historicamente, as adequações no regime de acumulação buscam o objetivo de 

aumentar a produção, sobreviver à concorrência, diminuir gastos e principalmente aumentar os 

lucros. Esses mecanismos são potencializados à medida que a ciência e a tecnologia são 

apropriados pelo capital. Esse processo de desenvolvimento da produção está atrelado ao 

objetivo de agregar valor principalmente à produção e a mercadoria como um todo. 

Assim como o valor da matéria-prima, o valor dos meios de produção que já prestam 

serviço no processo de produção, da maquinaria, por exemplo, pode variar, e, 

portanto, também a parte de valor que transferem ao produto. Se, por exemplo, em 

consequência de uma nova invenção, se reproduz maquinaria da mesma espécie com 

menos dispêndio de trabalho, a antiga maquinaria é mais ou menos desvalorizada e 

transfere, por isso, relativamente menor valor ao produto. Mas também aqui a 

mudança de valor origina-se fora do processo de produção, em que a máquina 

funciona como meio de produção. Nesse processo nunca cede mais valor do que 

possui independentemente dele (MARX, 1996, p. 326). 

 

O capitalismo valoriza aquilo que tem capacidade de potencializar a produção e os 

lucros. Esse movimento de apropriação de técnicas, equipamentos e saberes tem a capacidade 

de colocar em posição de inferioridade o trabalho menos tecnificado. As alterações no processo 

de produção de bens de produção são ao mesmo tempo o resultado de alterações na capacidade 

do trabalho, mas também a sua causa. Assim, se a primeira sofre uma modificação 

consequentemente a segunda também será modificada ou substituída.  

É necessário fazer uma observação na distinção entre valor da mercadoria e preço da 

mercadoria. Tanto a modernização pode agregar valor ao produto por ter sido produzido com 

os mais avançados procedimentos técnicos, quanto o processo de mecanização pode barateá-la, 

como forma de diminuir a concorrência sem comprometer o seu lucro como Marx (1996) 

ressalta: 

Tal não é também de modo algum a finalidade da maquinaria utilizada como capital. 

Igual a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela se destina 

a baratear mercadorias e a encurtar a parte da jornada de trabalho que o trabalhador 

precisa para si mesmo, a fim de encompridar a outra parte da sua jornada de trabalho 

que ele dá de graça para o capitalista. Ela é meio de produção de mais-valia (MARX, 

1996, p. 7). 
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A tecnificação da produção, no que diz respeito às forças de trabalho, ocasionou a 

substituição de grande parte da mão de obra por maquinários, que além de produzir em grande 

escala, possibilitou a diminuição do custo de produção, com a redução de trabalhadores diretos 

e assim ter aumento de seu lucro. As atividades que anteriormente exigiam quantidade 

significativa de pessoas passam a ser realizadas com um número menor. 

As operações necessárias ao funcionamento da agroindústria canavieira ilustram esse 

movimento de tecnificação e redução do número de trabalhadores. Até a fase técnica anterior 

era necessário um elevado número de trabalhadores para abastecer a linha de produção com 

matéria-prima (cana-de-açúcar). Atualmente, com o processo de tecnificação das operações de 

corte, carregamento e transporte, estas atividades podem ser realizadas com menos 

trabalhadores. A opção de maquinário (colhedora) capaz de remover a matéria-prima de forma 

mais rápida e eficaz com apenas um trabalhador operando é muito mais viável (não 

desconsiderando o fator de turnos de trabalho).  

Em virtude de se tratar de altos investimentos e necessidade de capacidade técnica do 

trabalhador, todo esse investimento pode ser convertido em benefícios de agregar mais valor à 

mercadoria produzida. As novas tecnologias de produção são capazes de proporcionar a 

melhoria com relação a redução dos custos e o tempo de produção, o que é atrativo para o 

investidor, assim como também para a concorrência de mercado.  

Além desses fatores, existem também as demandas de se enquadrar nas normas vigentes 

de legislação ambiental e trabalhista. O atendimento às normas serve de marketing para a 

imagem da empresa como também do seu produto, o que pode atrair clientes e permitir a 

inserção de seus produtos em determinados mercados.  

No Brasil, segundo Thomaz Júnior (2002), esse processo de modernização está atrelado 

à “Revolução Verde” estimulada pelo Estado, que nada mais foi que a promoção de 

intensificação técnica das agroindústrias de produtos específicos para a exportação, o mercado 

de commodities. Uma forma de inserir as agroindústrias brasileiras de modo a competir no 

mercado mundial, o que resultou no atual formato da agricultura brasileira com produção em 

larga escala de alguns poucos produtos voltados à exportação, entre eles os derivados da cana.  

A proposta da Revolução Verde é de promover a modernização com a introdução de 

"novos fatores”, novas formas de produção de produtos. Incluindo nesse processo o 

desenvolvimento de sementes geneticamente melhoradas, os adubos e defensivos químicos, as 

máquinas e equipamentos, (SILVA, 1997), criou-se uma estrutura altamente tecnificada com 

sistemas de processamento de grandes volumes de matéria prima, logística de distribuição e 

comercialização, todos os processos de maneira muito integrada. 
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O cenário remete ao processo de alteração do perfil de mão de obra. Embora muitos 

postos de trabalho tenham sido substituídos pelo uso de máquinas nas indústrias e no campo, 

no caso da agricultura, ainda se faz necessário um quadro de funcionários capacitados para 

operar o maquinário, não se trata de qualquer trabalhador. Assim como a forma do exercício de 

trabalho é modificada para um trabalho mais técnico, é exigido um trabalhador com aptidão 

para as novas funções. Uma das questões a se verificar é se esse trabalhador da indústria 

moderna é o mesmo sujeito, que passou por um processo de capacitação técnica, ou se foi 

substituído por outro. 

O movimento observado na agroindústria canavieira brasileira coincide, quanto ao 

processo, com o que vem ocorrendo com os demais segmentos produtivos. No bojo deste 

movimento, o trabalho tem sofrido mutações na sua forma estrutural, estas alterações se 

tornaram mais intensas nas últimas décadas por conta do avanço da mecanização e automação 

de diversas operações, seja na indústria, na agropecuária, no comércio ou na prestação de 

serviços.   

A agroindústria canavieira não ficou alheia a estas alterações, nelas o trabalho tem 

sofrido grandes modificações desde seu início de execução no período colonial com trabalho 

escravo, até a conjuntura atual, com a aceleração das transformações nas últimas décadas. 

Entretanto, sem fazer todo um resgate histórico do início dessa atividade no Brasil, entraremos 

numa abordagem do processo de mutação do trabalho na atividade canavieira, enquanto 

indústria consolidada nos seus avanços tecnológicos recentes com repercussão na contratação 

de mão de obra. 

As transformações estão vinculadas à necessidade de atender as legislações ambientais 

e trabalhistas, de aumentar produtividade, como também de atender a demanda desse aumento. 

Como resultado, não só alguns postos de trabalho e maquinários antigos foram substituídos, 

como também muitos trabalhadores, em decorrência das novas demandas e das novas 

habilidades que os novos cargos exigiam. Alguns fatores cooperaram para que esse processo de 

modernização acontecesse, dentre eles, a ampliação da demanda por produtos e ações de cunho 

político e econômico, nos planos nacional e externo. 

Um dos principais movimentos de transformação nas agroindústrias canavieiras no 

Brasil, ocorreu a partir de 1975, com o Programa Nacional de Álcool (Proálcool) como projeto 

de Estado, para incentivar a produção principalmente de álcool etílico, como fonte alternativa 

de produção de energia e com o objetivo de substituir a dependência dos combustíveis fosseis 

derivados de petróleo. O cenário do Brasil nessa época era bastante diferente do atual, a 
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capacidade de produção energética proveniente do petróleo era insuficiente e o país dependia 

de significativos volumes de exportação.  

A criação do programa por parte do Estado brasileiro foi resultado do cenário mundial 

associado à crise do petróleo. Na ocasião a elevação das cotações internacionais do petróleo 

tornou inviável importar essas fontes energéticas. Outro fator, também decisivo, foi o início das 

primeiras discussões ambientalistas referentes à queima dos combustíveis fosseis. 

O Proálcool foi instituído pelo Decreto n° 76.593 de 14 de novembro de 1975, com a 

finalidade de expandir a produção do álcool etílico anidro, viabilizando seu uso como matéria-

prima para a indústria química e como combustível adicionado à gasolina. A promoção da 

produção de etanol se deu através de subsídios concedidos aos produtores, como forma de 

incentivo (CGEE, 2009). 

De acordo com Thomaz Júnior (2002) o Proálcool é resultado do fortalecimento da 

relação entre o Estado e a atividade canavieira, historicamente, baseada em privilégios e 

favorecimentos.  O Proálcool, assim como o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), no 

período dos governos militares, serviram de base para o que temos hoje como padrão de 

modernização da agricultura. Uma modernização conservadora, na qual a classe trabalhadora 

se mantém subordinada. 

Segundo Oliveira (2004) o Proálcool passou por três fases importantes, a primeira que 

condiz com a adição de álcool anidro na gasolina e, respectivamente, como também a 

modernização das agroindústrias canavieiras para aumento da produção e a implantação de mais 

unidades agroindustriais, a modernização daquelas já existentes e incentivos à pesquisa.  

Na segunda fase, houve a ampliação da produção de álcool hidratado, implantação de 

mais unidades agroindustriais e o início da produção de carros movidos a álcool no Brasil. A 

terceira fase corresponde à crise pela redução dos incentivos estatais para produção de álcool e 

manutenção dos canaviais, causados pela inflação e queda nos preços do petróleo. É necessário 

enfatizar que tanto a primeira quanto a segunda fase foram sustentadas por programas de 

incentivo fiscal e de financiamento subsidiado à produção de derivados de cana-de-açúcar e à 

produção automobilística movida a álcool. 

Para atender a demanda da frota movida a álcool diversas unidades agroindustriais 

foram implementadas no período, muitas delas com características de empresa familiar, foram 

responsáveis pela expansão da atividade canavieira em vários estados do país. As alterações no 

mercado mundial de petróleo associadas às questões econômicas na primeira metade da década 

de 1980 apontam para a redução de incentivos e ampliação da competição entre o álcool e os 
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derivados de petróleo. Esse quadro promove dificuldades orçamentárias que levaram ao 

fechamento de unidades produtivas da agroindústria canavieira.  

As agroindústrias, para sobreviverem diante do novo cenário, tiveram que readequar sua 

estrutura interna e externa de acordo com os padrões técnicos de produção, os modelos de 

gestão empresarial, as novas exigências do mercado nacional e internacional, as legislações 

ambientais e trabalhistas no decorrer dos anos.  

Embora a agroindústria de cana-de-açúcar para produção de etanol e açúcar seja antiga 

no Brasil, o processo de mecanização é recente. Muitos processos eram efetuados manualmente, 

como o plantio e o corte de cana.  A cana era colhida manualmente sem a queima prévia, era 

cortada e carregada pelos cortadores de cana, que também tiravam toda a palha e amarravam 

em feixes para ser transportadas por tratores e caminhões até as agroindústrias. Por volta da 

década de 1960 a queima já se faz presente para agilizar o corte manual, e o carregamento passa 

a ser realizado pelos guinchos mecânicos (as carregadeiras), otimizando a colheita substituindo 

procedimentos braçais, exceto a de corte (BACARIN, 2019). 

A transição do trabalho manual para o semi-mecanizado ocorre quando o carregamento 

passa a ser realizado através de máquinas agrícolas como carregadeiras que conseguiam 

transferir a cana cortada para os caminhões estilo gaiolões sem a necessidade de picar a cana, 

entretanto, ainda exigia-se o corte manual da cana após a queima.  

Posteriormente é alcançado o estágio das operações de corte, carregamento e transporte 

(CCT) de forma totalmente mecanizada, além das operações de plantio. Neste estágio o 

maquinário é capaz de realizar o plantio e a colheita. A cana colhida por estes equipamentos é 

carregada em transbordos e posteriormente em veículos de transporte que levam a matéria-

prima diretamente à linha de produção. Estes equipamentos contam com sistema de navegação 

por GPS e com monitoramento informatizado que permite a identificação em tempo real do 

desempenho da operação realizada pela máquina. Com relação ao transporte da cana, os 

caminhões também passaram pela modernização, substituindo os caminhões pequenos pelas 

atuais carretas bitrem e rodotrem, que possuem maior capacidade de carga. 

Segundo Baccarin (2019) a modernização do setor agrícola pela mecanização fez com 

que o número de postos de trabalho administrativo para acompanhamento das atividades 

agrícolas aumentasse, assim como o setor de transporte ocasionado pelo aumento da produção 

e os serviços mecânicos e de manutenção requeridos pela mecanização das atividades. 

Contrariamente, determinadas ocupações de trabalho diminuíram ou foram dizimados em 

alguns estados brasileiros, como por exemplo, os trabalhadores do corte manual de cana ou 

ligados à atividade de plantio e preparação do solo.   
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Com a limitação da queima da cana e a mecanização da colheita em muitos estados 

brasileiros, os serviços braçais vão sendo substituídos, assim como também os seus 

trabalhadores: 

A questão que emerge é que a mecanização da colheita altera o perfil do empregado: 

cria oportunidades para tratoristas, motoristas, mecânicos, condutores de 

colheitadeiras, técnicos em eletrônica, dentre outros, e reduz, em maior proporção, a 

demanda dos empregados de baixa escolaridade (grande parte dos trabalhadores da 

lavoura canavieira têm poucos anos de estudo), expulsando-os da atividade. Este fato 

implica a necessidade de alfabetização, qualificação e treinamento desta mão-de-obra, 

para estar apta a atividades que exijam maior escolaridade (MORAES, 2007. p. 610). 

 

Embora ainda existam algumas agroindústrias canavieiras com estruturas de trabalho 

com as características próprias de um período técnico anterior, a perpetuação de padrões não 

modernos ainda existentes está relacionada principalmente as características naturais e físicas 

do solo, relevo, onde não é possível a mecanização, como é o caso da zona da mata nordestina. 

Contudo existem outros fatores além dos naturais, um deles é o difícil acesso aos grandes 

centros de comercialização e distribuição dessa mercadoria pelas longas distâncias, visto que 

os grandes polos estão na região Sudeste, implicando na não modernização dessas 

agroindústrias, 

Na agroindústria tecnificada boa parte do trabalho agrícola foi mecanizado. O plantio, 

o corte e manejo mecanizados substituem o trabalho manual, dispensando mão de obra. Isso 

porque uma máquina consegue suprir o trabalho de muitos trabalhadores manuais. Marx já 

discutia sobre essa substituição de mão de obra por máquinas: 

Se a maquinaria é o meio mais poderoso de elevar a produtividade do trabalho, isto é, 

de encurtar o tempo de trabalho necessário à produção de uma mercadoria, ela se 

torna, como portadora do capital, inicialmente nas indústrias de que se apodera de 

imediato, o mais poderoso meio de prolongar a jornada de trabalho para além de 

qualquer limite natural. Ela cria, por um lado, novas condições que capacitam o capital 

a dar livre vazão a essa sua tendência constante e, por outro lado, novos motivos para 

aguçar seu apetite voraz por trabalho alheio (MARX, 1996, p. 36). 

 

A mecanização proporciona produzir com menos tempo de trabalho, comparando ao 

trabalho manual, porém ela não é usada para diminuir a jornada, e sim para aumentar o 

excedente do trabalho e consequentemente a produção resultando na extração da mais valia, 

segundo o marxismo. O trabalhador leva menos tempo para produzir com o maquinário o que 

produzia antes manualmente, considerando que sua jornada de trabalho não diminuiu, sua 

produção mediante a seu trabalho socialmente necessário aumentou, gerando um excedente de 

trabalho para o empregador.  
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Frente a uma condição na qual a exigência de esforço físico é reduzida, a estratégia de 

ampliação da exploração do trabalho encontra brechas adicionais, inclusive, ampliando a 

jornada de trabalho. Assim, o argumento do capitalista de que o maquinário oferece melhores 

condições de trabalho e elimina formas degradantes de trabalho cai por terra ao verificar a 

existência de autuações por parte da fiscalização trabalhista devido às jornadas de trabalho 

acima do permitido pela legislação, como as observadas no estado de Goiás, no município de 

Goiatuba (REPORTER BRASIL, 2011). 

Apesar dos esforços físicos terem diminuídos por sistema de mecanização do trabalho, 

outros problemas vêm à tona, com relação aos desgastes e danos à saúde, especialmente os de 

natureza psíquica, desenvolvidos pela pressão que trabalhos automatizados exercem no 

trabalhador, como relatam 

[...] atenção e concentração constantes, supervisão com pressão, consciência da 

periculosidade e ausência de controle do trabalho, ritmos intensificados, ausência de 

pausas regulares, subordinação aos movimentos das máquinas, monotonia e 

repetitividade, responsabilidade, ausência de treinamento adequado, ameaça de 

desemprego e de redução no valor real do salário, entre outras (SCOPINHO; VIAN; 

SILVA,1999. p. 157).  

 

A interpretação de Oliveira (2009) reforça o entendimento de que a modernização do 

trabalho nas agroindústrias canavieiras se trata de uma condição estrutural e processual. 

Segundo o autor, tal movimento se deu por diversos fatores correlacionados, entre eles, está o 

papel do Estado no incentivo à produção de Etanol1, a partir do projeto Proálcool (Programa 

Nacional do Álcool), o surgimento de novos centros de pesquisa e cooperativas com parcerias 

de Universidades Federais, principalmente no Sudeste, para desenvolver melhoramento 

genético da planta (cana), contenção de pragas, adaptações a variações climáticas, mecanismos 

tecnológicos possíveis para manejo do solo e colheita. 

No que diz respeito ao melhoramento genético da planta (cana), isso tem refletido cada 

vez mais no tempo referente a preparação do solo, plantio, colheita e processamento. Os centros 

de pesquisas canavieiros têm investido em plantas geneticamente modificadas, nesse caso, em 

espécies de cana que possam ser mais resistentes às pragas e às estiagens e que tenham uma 

durabilidade e produtividade maior de safras. Thomaz Junior (2002) aponta que esses estudos 

de mudança no DNA da planta, denominada de transgênica, tem aumentado a produtividade 

                                                           
1 RANP 36/2005 – AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, 

RESOLUÇÃO ANP Nº 36, DE 6.12.2005 - DOU 7.12.2005, estabelece a mudança da nomenclatura do Álcool 

etílico hidratado das bombas para Etanol, por alegar que o nome Álcool nas bombas era relacionado com álcool 

de bebidas alcoólicas.  
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por serem plantas com maior capacidade de produção de sacarose, prolongando o período de 

safra e retardando a período de preparo do solo e o plantio. Esses últimos ficam concentrados 

nos primeiros meses do ano, que coincidem com o período de chuva no caso da região Centro-

Sul. 

O projeto realizado pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE) sobre 

Bioetanol em parceria com Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético (NIPE) da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) mostra que os centros de pesquisas em 

melhoramento genético da cana obtiveram resultados satisfatórios com uso de transgênico para 

aumentar a produtividade em até 30% em 2025, segundo estimativas. Além do aumento da 

produção de sacarose, as pesquisas tentam identificar e desenvolver variedades de cana também 

adequadas à cogeração de energia. Conseguindo a maximização da disponibilidade de energia 

primária da cana por hectare, da energia secundária, da redução das emissões de gases de efeito 

estufa e do lucro. 

Para além das questões econômicas que proporcionaram a transição de um modelo em 

que os tratos culturais ocorriam, em parte, de forma manual, para um modelo que maximiza o 

uso de equipamentos e máquinas, é necessário levar em conta as questões ambientais. Se a 

necessidade de substituir combustíveis fósseis por fontes renováveis conta pontos à atividade 

canavieira, a queima prévia dos canaviais para a realização do corte manual se coloca como 

ponto sensível da atividade, visto que há emissão de CO² e prejuízos à fauna local. 

Como forma de amenizar as críticas sobre a atividade e vincular a ela uma imagem de 

sustentabilidade ambiental foram criadas diferentes legislações para disciplinar a queima e o 

corte manual. Um exemplo disso é a Lei nº 11.241/2002 do estado de São Paulo, maior produtor 

nacional de cana-de-açúcar, que regulamenta que as agroindústrias canavieiras devem reduzir 

a queima gradativa, em um prazo de 20 a 30 anos para abolir de vez a queima e ter o corte 100% 

mecanizado.  
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Tabela 1 - Percentual de redução gradativa da queima da cana-de-açucar em São Paulo pela LEI Nº 

11.241 

Ano Área mecanizável onde não se pode efetuar 

a queima 

Percentual de eliminação da 

queima 

1ª ano (2002) 20% da área cortada 20% da queima eliminada 

5ª ano (2006) 30% da área cortada 30% da queima eliminada 

10ª ano (2011) 50% da área cortada 50% da queima eliminada 

15ª ano (2016) 80% da área cortada 80% da queima eliminada 

20ª ano (2021) 100% da área cortada Eliminação total da queima 

   

 

Ano 

Área não mecanizável com declividade 

superior a 12% e ou menor de 150ha (cento 

e cinquenta hectares), onde não se pode 

efetuar a queima 

Percentual de eliminação da 

queima 

10ª ano (2011) 10% da área cortada 10% da queima eliminada 

15ª ano (2016) 20% da área cortada 20% da queima eliminada 

20ª ano (2021) 30% da área cortada 30% da queima eliminada 

25ª ano (2026) 50% da área cortada 50% da queima eliminada 

30ª ano (2031) 100% da área cortada 100% da queima eliminada 

Fonte: LEI Nº 11.241, 2002. 

 

O estado de São Paulo foi um dos primeiros a regulamentar os procedimentos da redução 

da queima até sua eliminação definitiva, posteriormente essa legislação serviu de referência 

para outros estados que também aderiram ao movimento. Isso ocorreu porque, mesmo que a 

mecanização exija um alto investimento com máquinas e novos sistemas operacionais, ela é 

muito rentável, pois diminui os gastos com a produção em longo prazo. Outra contribuição vista 

com a diminuição de gases poluentes é o favorecimento do marketing da empresa junto aos 

órgãos e entidades ambientais e compradores internacionais. 

No estado de Goiás a regulamentação ocorre no ano de 2006, período no qual 

proliferaram projetos de novas unidades e de reativação de unidades antigas no estado. A Lei 

Nº 15.834, de 23 de novembro de 2006, dispõe sobre medidas a serem tomadas para ampliar o 

corte mecanizado de forma gradual, respeitando determinadas condições para isso. 

§ 1o Os anos de 2006 e 2007 serão considerados como período de carência, destinado 

à adaptação de 10% das áreas de cultura da cana-de-açúcar para o sistema de colheita 

mecanizada e para a aquisição de máquinas colhedeiras, ficando permitido a queima 

e a colheita manual de 100% das lavouras de cana-de-açúcar nesse período. 

§ 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se áreas mecanizáveis as plantações em 

áreas acima de 150ha (cento e cinqüenta hectares), cujos terrenos sejam contíguos e 

apresentem declividade inferior a 12% (doze por cento), além de solos com estruturas 

que permitam a adoção de técnicas usuais de mecanização da atividade de corte de 

cana. 

§ 3o O produtor ou agroindústria poderá alocar livremente as áreas em que serão 

utilizadas as queimadas em outras áreas por ele cultivadas e que a princípio não seriam 
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objeto desta prática, desde que respeite os percentuais mínimos previstos no caput 

deste artigo e outras proibições previstas nesta Lei. 

§ 4o As áreas não mecanizáveis não estarão sujeitas à redução gradativa do emprego 

do fogo, de que trata este artigo. 

Art. 2o Não se fará a queima da palha de cana-de-açúcar a menos de: 

I - 1(um) quilômetro da área de urbanização e das terras indígenas; 

§ 2o Além dos limites previstos nos incisos anteriores, deverá também ser deixado, 

ao longo do limite das áreas de domínio de ferrovias e rodovias federais e estaduais, 

carreador com largura de, no mínimo, 7 (sete) metros. 

Art. 3o Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de 

autorização para Queima Controlada deverá: 

I - preparar aceiros de, no mínimo, 3 (três) metros de largura, observando-se as demais 

disposições desta Lei; 

II - realizar a queima preferencialmente no período noturno, compreendido entre o pôr 

e o nascer do sol, evitando-se, quando possível, os períodos de temperatura mais 

elevada e respeitando-se as condições de ventos predominantes no momento da 

operação de forma a facilitar a dispersão da fumaça e minimizar eventuais incômodos 

à população; 

III - quando for o caso, sinalizar adequadamente as estradas municipais e vicinais; 

IV - manter equipes de vigilância adequadamente treinadas e equipadas para o 

controle da propagação do fogo, com todos os petrechos de segurança pessoal 

necessários; 

V - providenciar o acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, 

com vista à adoção de medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para 

o seu emprego. 

Parágrafo único - O aceiro de que trata o inciso I deste artigo deverá ter sua largura 

duplicada quando se destinar à proteção de áreas de florestas e de vegetação natural, 

de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato 

do poder público e de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros. 

Art. 4o Cumpridas as exigências previstas nesta Lei, o interessado no emprego do 

fogo deverá requerer junto ao órgão competente do Estado, a emissão de Autorização 

de Queima Controlada. 

Art. 5o Protocolizado o requerimento de Queima Controlada, o órgão competente 

estadual, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, expedirá a autorização 

correspondente. 

Art. 7o as disposições desta Lei não se aplicam ao emprego do fogo para o combate a 

pragas e em controle fito-sanitário, que continua regido por legislação própria. 

Art. 8o O não cumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator, pessoa física ou 

jurídica, às sanções e penalidades previstas nos artigos 14 e 15 da Lei federal no 6.938, 

de 31 de agosto de 1981 e na Lei federal no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

Art. 9o O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a 

contar da data de sua publicação (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

GOIÁS, 2006). 

 

A legislação determina, dentre outras normatizações, as condições para que a queima 

ocorra e fixa prazos para a redução do uso deste recurso, como auxiliar no processo de colheita 

em áreas que ofereçam condições de serem mecanizadas, além de prever sanções para o não 

cumprimento das normativas. Esta legislação, além de alterar a dinâmica do cultivo e do corte 

de cana-de-açúcar, tem capacidade de interferir no mercado de trabalho na agroindústria 

canavieira ao ampliar a demanda por operações mecanizadas em substituição a operações 

manuais. 

Para além da legislação, a substituição dos trabalhadores do plantio e corte de cana 

manual pelas máquinas, ultrapassa a busca pela lucratividade, visa reduzir o embate judicial 
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com sindicatos e sociedade civil e desconstruir a imagem de trabalho degradante que 

acompanha a agroindústria canavieira. Os postos de trabalho manual estavam muito agregados 

ao ganho por produtividade, com situações de condições degradantes de trabalho que fizeram 

com que o setor se coloque como um dos que mais enfrentam processos judiciais por 

trabalhadores em situação análoga à escravidão.  

Oliveira (2009) retrata que as condições de trabalho no corte manual de cana causam 

danos à saúde do trabalhador. Além das condições externas naturais de trabalho embaixo de sol 

escaldante, esses trabalhadores são levados a cumprir uma carga horária extensa com 

movimentos repetitivos, roupas quentes e sem boas condições de descanso e alimentação. Os 

danos à saúde mais comuns são dores musculares, mal-estar, desidratação entre outros. 

Uma reportagem realizada pela ONG Repórter Brasil no ano de 2018, mostra bem as 

condições apontadas por Oliveira (2009). Os relatos são de cortadores de cana em más 

condições de trabalho no interior de São Paulo. Os trabalhadores trabalhavam em fazendas que 

forneciam cana para a Raízen (um grupo multinacional), sem carteira assinada e com jornada 

de trabalho excessiva, chegavam a cortar 22 toneladas/dia de cana sem descanso. Os 

trabalhadores apresentavam saúde fragilizada, marcada por cãibras, dores de cabeça e também 

musculares, diagnosticado pelo esgotamento físico (REPÓRTER BRASIL, 2018). 

Em unidades industriais mais antigas, ou mesmo nas mais recentes antes de inserirem a 

mecanização, as atividades agrícolas de plantio da cana, contenção de pragas e corte eram 

efetuadas, frequentemente, por trabalhadores com baixa instrução. Sujeitos a trabalhos pesados 

com jornadas de trabalho exaustivas, que levavam ao desgaste físico e mental, além disso, o 

salário era insuficiente, o que levava aqueles que recebiam por produtividade a quererem 

trabalhar ainda mais.  

Com a mecanização, muitas dessas pessoas que passaram suas vidas no trabalho manual 

no campo, foram substituídas, e por terem pouca instrução e dificuldades de se adaptar à 

operação de máquinas foram obrigados a se adaptarem a outras atividades para sobreviverem. 

Lembrando que esse tipo de trabalho não mecanizado persiste em algumas partes do país.  

De acordo com Oliveira (2009), mesmo aqueles que faziam parte do trabalho semi-

mecanizado em agroindústrias sofreram com as adequações: 

A interdependência da máquina colheitadeira, com as demais etapas da colheita, 

carregamento e transporte, tornou-se o ponto de referência do processo produtivo, pois 

passaram a determinar o ritmo, a intensidade, a qualidade e as novas especificações 

no processo produtivo na lavoura, exigindo dos operadores de máquinas (tratoristas, 

motoristas), inclusive novas qualificações. Mudanças que se refletem também no 

âmbito do corte manual, visto que determina indiretamente o ritmo e a intensidade do 

trabalho dos cortadores de cana, que para garantir seus empregos (de forma 
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competitiva com a máquina), se submetem às exigências da empresa quanto à 

qualidade do corte e às metas elevadas de produção (OLIVEIRA, 2009, p. 74-75). 

  

A transição do trabalho manual para a mecanização substituiu postos de trabalho 

anteriormente existentes, assim como também trabalhadores, e dessa forma reduzindo a folha 

de custos com remuneração. Mesmo que estes postos de trabalho sejam de baixa remuneração, 

se trata de um volume considerável de empregados, principalmente no setor agrícola. Além 

disso, o tempo e o custo de operação de uma máquina colhedora a tornam bastante eficaz, o que 

agiliza a operação do processamento da cana na indústria, possibilitando maior produtividade 

e maior lucro. 

No modo capitalista de produção a busca pelo lucro nas indústrias também excluem o 

trabalhador que possui alta capacidade técnica. De acordo com Thomaz Junior (2002) empresas 

tem optado por fazer uma redução no quadro de funcionários qualificados, como forma de 

diminuir gastos. Essa mudança é denominada como reorganização qualitativa interna, onde os 

trabalhadores antigos com alta qualificação ou não, são substituídos por novos, de forma que 

dois são demitidos e apenas um trabalhador novo é contratado. Fator que implica na 

intensificação do trabalho, pois o trabalho que era realizado por dois será executado por um 

único trabalhador. Esta estratégia exclui o trabalhador antigo, desmerecendo toda sua trajetória 

de venda da força de trabalho para o crescimento daquela empresa.  

Os trabalhadores com uma longa trajetória em uma determinada empresa, 

desconsiderando a possibilidade de conseguirem emprego em uma outra empresa do mesmo 

segmento, pode ter uma dificuldade maior em se readequar no mercado de trabalho. O fato de 

ter passado muitos de seus anos atuando em uma única empresa o impediu de aprender e fazer 

coisas novas dentro de outros segmentos. 

As agroindústrias canavieiras associadas ao grande capital não possuem vínculo afetivo 

com seus trabalhadores, com exceção da identificação que é realizada no processo de 

contratação por documento que essas empresas possuem, no geral pouco conhecem seus 

trabalhadores. E com isso pouco importa o tempo que esses possuem de trabalho dentro da 

empresa, caso isso implique no lucro. O que queremos dizer aqui é que a tecnificação do 

trabalho associado à modernização da gestão, além de reduzir a demanda por mão de obra, cria 

condições favoráveis à ampliação da rotatividade de trabalhadores. 

Outra mudança que contribui para diminuir os postos de trabalho tem sido a 

automatização dos processos industriais nas agroindústrias canavieiras, ou seja, a 

automatização das máquinas. Com a automatização um funcionário consegue movimentar e 
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operar diferentes processos ao mesmo tempo. Os esforços para ampliar a lucratividade nas 

agroindústrias levam a investimentos em tecnologias automatizadas, o que tende a reduzir o 

número de trabalhadores. 

Além das mudanças quanto a estrutura do trabalho nas agroindústrias canavieiras, 

ocorre, também, a mudança na sazonalidade do trabalho. Atualmente as safras são mais longas 

por fatores de melhoramento genético da planta e de aumento na escala de produção, ainda 

assim, mantem o período de entre safra em que muitos postos de trabalho ficam ociosos. Alguns 

serviços são necessários exclusivamente no período de safra, tornando viável para agroindústria 

canavieira a contratação temporária de trabalhadores, chegando ao fim da safra esses 

trabalhadores são dispensados para não gerar custos nos meses em que a produção é 

interrompida.  

As atividades contínuas, aquelas realizadas durante o ano todo, acabam sendo supridas 

por um quadro de funcionários menor, que permanecem vinculados à empresa podendo, em 

alguns casos, realizarem mais de uma função ou atividade. Ainda que tenha diminuído o número 

de trabalhadores nas agroindústrias canavieiras, é um segmento que emprega muita gente.  

Com todas as mudanças que vem acontecendo no setor, a contratação de mão de obra 

tem seguido uma série de exigências. A capacidade do trabalhador deve corresponder ao pacote 

tecnológico da empresa, ele também deve atender exigências específicas, como se encaixar no 

quadro de bons antecedentes. 

Segundo Thomaz Junior (2002), esse enquadramento de bons antecedentes refere-se ao 

trabalhador não ter processos judiciais com alguma empresa desse segmento, ainda que tenha 

sido injustiçado (ou não) pela empresa, que esse trabalhador não seja ativo em sindicatos e que 

tenha um histórico de obediência, ou seja, um trabalhador que não questione o sistema da 

empresa e decisões de dirigentes ou encarregados do setor no qual trabalhará. 

Nas relações de trabalho nas agroindústrias canavieiras acontecem com frequência 

divergências como a quebra de contrato de trabalho, divergências nos valores pagos nas 

rescisões de trabalho, que podem levar o trabalhador a entrar com um processo judicial 

trabalhista reivindicando seus direitos. Mas, visto que, essas empresas exigem bons 

antecedentes, isso implica para o trabalhador a possível não contratação pela mesma empresa 

ou outra semelhante que adote essas mesmas regras na contratação. É como se aquele 

trabalhador fosse adicionado a alguma lista suja, impedindo sua contratação, caso queira 

retornar a algum cargo da empresa.  

Como já citado, os bons antecedentes estão relacionados ao histórico profissional do 

trabalhador. A medida visa desencorajar qualquer trabalhador a mover ações ou realizar 
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qualquer tipo de reclamação das condições de trabalho, refletindo a intensificação da 

subordinação do trabalhador.  

O pacote tecnológico de processo de mecanização e automatização operacionais tem 

modificado não apenas as atividades das agroindústrias, como também o setor de serviços. 

Segundo Mattos (2019) esse é um dos setores que tem crescido em nível global, inclusive, em 

alguns países com crescimento superior ao da indústria.   

Nas agroindústrias canavieiras o setor serviços vem aumentando em formato de 

terceirização do trabalho, estes entram no pacote como estratégia de otimização do trabalho da 

empresa, porque remete tantos processos agrícolas como industriais, diminuindo o número de 

processos operacionais dirigidos pelas agroindústrias, otimizando tempo do serviço. Além do 

mais, a terceirização é tomada como forma de economia de gastos e acesso a serviço 

especializado, porém reflete na atividade canavieira (que já possui características de operações 

sazonais) os serviços de trabalhadores temporários, pois a contratação de prestadores de 

serviços pode estar ligada às atividades não contínuas, o que explica sua viabilidade para o setor 

canavieiro.  

Quanto aos dados referentes ao trabalho terceirizado, o historiador Mattos (2019) faz 

um alerta sobre a falta de estatísticas gerais para comprovação da precarização de trabalho nesse 

processo, porém afirma que no ano de 2011 no Brasil, considerando uma população de 105 

milhões de pessoas ativas, 12 milhões de trabalhadores eram terceirizados, com baixos salários 

e menos direitos.  

Diante da tecnificação e da reestruturação produtiva na agroindústria canavieira, a 

verticalização se mantém, no entanto, se adequa. O capital canavieiro controla os setores 

necessários para o funcionamento de uma agroindústria canavieira, desde a plantação da 

matéria-prima (cana-de-açúcar) até a distribuição do seu produto final (etanol e açúcar); trata-

se de uma atividade que, ainda com a mecanização, movimenta um grande fluxo de 

trabalhadores. 

A terceirização tem sido defendida por muitos economistas, segundo Scheidl e Simon 

(2012), para os quais a decisão de terceirização está centralizada nos custos e no controle 

operacional da empresa, ou seja, está entre executar o trabalho internamente ou contratar 

empresas de fora para realizar parte ou todo trabalho. No caso das agroindústrias canavieiras o 

aumento da produção tem sido suportado pela mecanização do trabalho, fator que requer 

investimentos das usinas, o que já é atrativo para a terceirização. Os autores ainda apontam que 

as operações de CCT (corte, carregamento e transporte) da cana ligados a logística nas 

agroindústrias canavieiras tem sido um dos principais setores de serviços terceirizados. 
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Ao terceirizar uma atividade, o terceiro (empresas especializadas) tem total 

responsabilidade na execução da mesma, no suporte com equipamentos e maquinários para 

realização das atividades, na contratação e pagamento da folha dos funcionários terceirizados. 

As empresas contratantes dos serviços pagam para execução da atividade, supervisionam as 

atividades da empresa terceirizada, como também são corresponsáveis pelos trabalhadores 

terceirizados, que realizam atividades para empresa. 

Há um processo de mudança estrutural na agroindústria canavieira, que até então era 

conhecida tradicionalmente por deter todos os processos em uma estrutura vertical e passa a dar 

espaço para outros agentes exercerem atividades, característica de uma horizontalidade na 

estrutura empresarial. 

A terceirização ocorre em diferentes atividades econômicas, no caso da agroindústria 

canavieira se torna marcante por se tratar de um segmento tradicionalmente verticalizado, com 

todas as operações realizadas pela própria empresa. Para muitos pesquisadores do mundo do 

trabalho, esse fato faz parte do processo de precarização do trabalho, pelas ocorrências de 

situação de trabalho sem registro na carteira por prestadoras de serviços pela figura do “gato”, 

expressão utilizada no setor canavieiro designado às empresas fraudulentas, que segundo 

Rodrigues (2006), aliciam os trabalhadores ao corte de cana nas agroindústrias, condições 

também apontadas por Oliveira  

Com a mão-de-obra nas lavouras de cana-de-açúcar à mercê de terceiros, a 

precariedade do trabalho se expressa por meio de fraudes trabalhistas, subcontratação 

de mão-de-obra (falta de registro em carteira, não pagamento dos direitos trabalhistas, 

péssimas condições de trabalho e de moradia etc.), superexploração da força de 

trabalho e formas assemelhadas de trabalho escravo. Aliás, as denúncias e as 

constatações são uma constante no noticiário (OLIVEIRA, 2009. p. 431). 

 

A terceirização nas agroindústrias canavieiras geralmente está concentrada em alguns 

setores, estabelecer quais são os setores e quem são os trabalhadores ligados a esse processo é 

importante para entender como isso repercute na territorialização e como se estabelecem novas 

relações, a partir do trabalhador e o meio no qual ele está inserido. 

  

2.1 Precarização do trabalho a partir da tecnificação e da terceirização 

 

O trabalho manual na agroindústria canavieira se configurou como ponto sensível e alvo 

de embates entre empregados, empregadores, governo e sindicatos. O primeiro embate é que 

alguns defendiam o trabalho manual por empregar mão de obra em massa, principalmente no 

corte e plantio dos canaviais, o nível de escolaridade não era considerado por se tratar de um 
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trabalho manual medido por grande esforço físico, logo os trabalhadores eram pessoas com 

pouco ou nenhum estudo. Entretanto, as críticas quanto às condições desse tipo de trabalho 

manual eram diversas, inclusive de adoecimento precoce dos trabalhadores por excesso de 

esforço físico sem o devido descanso e alimentação. Outra questão em debate a essa atividade 

é a de cunho ambiental, sobre a queima da cana que gerou críticas entre os ambientalistas pela 

emissão de gases e aumento da poluição, fator que levou a limitação dessa ação em alguns 

estados brasileiros. 

A mudança do trabalho manual para um trabalho técnico e mecanizado da atividade 

canavieira fez muitos dos trabalhadores se tornarem desempregados sem condições de procurar 

outro emprego, visto que, o mundo do trabalho exige cada vez mais, trabalhadores com nível 

de escolaridade e capacitação técnica mais elevados. O trabalho manual para pessoas com 

pouco estudo é cada vez mais escasso, com isso, os sujeitos independentemente de tempo de 

trabalho, são substituídos por máquinas ou por outros sujeitos com maior capacitação técnica, 

ao oposto de serem capacitados para essa nova realidade. 

As mudanças ganharam expressividade também no mundo do trabalho, revelando-se 

na heterogeneização e na fragmentação da classe trabalhadora, e resultando na 

crescente precarização do trabalho (o aumento do trabalho parcial, temporário, 

tercerizado, informal, etc.). Nesse cenário de racionalização e automação do processo 

produtivo e de trabalho, impulsionados por uma concorrência globalizada, a 

tecnologia de base microeletrônica e a mecanização introduzida nas agroindústrias 

canavieiras tem reduzido cada vez mais a força de trabalho, alijando o trabalho vivo 

do processo de produção de riqueza e substituindo-o pelo trabalho morto (OLIVEIRA, 

2009. p. 83). 

  

Assim, esse processo de reestruturação ou modernização em prol de melhoramento da 

produção, gerou desemprego em função da extinção de antigas funções de exercício manual, 

para a abertura de novas atividades e funções tecnológicas e mecanizadas.  

O cenário de produção modernizada pela mecanização e tecnificação é visto no aspecto 

econômico como uma forma de acelerar os processos e aumentar a produtividade para atingir 

metas em um curto período com um quadro de funcionários menor. Abordando o viés social, 

com ênfase nas condições do trabalhador e a pressão sobre o mesmo observa-se que no atual 

quadro é exigido cada vez mais esforço e flexibilidade para se manter empregado 

 

Ao mesmo tempo em que as máquinas e as inovações tecnológicas permitem aos 

detentores dos meios de produção trazer para o ambiente de trabalho o prolongamento 

e a intensificação das jornadas, o acúmulo de funções, o assédio moral, a implantação 

de metas de produção, também favorecem a ampliação do desemprego e, 

consequentemente, a sujeição ao subemprego. Ou seja, a inserção das máquinas e 

inovações tecnológicas no sistema de produção da cana-de-açúcar está pautada no 

modelo de produção, cujas características principais remetem à captura da 
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subjetividade, sobretudo a superexploração do trabalho, mecanismo historicamente 

posto na reprodução do agrohidronegócio canavieiro (BARRETO, 2018. P 280).  

 

No mundo atual a modernização não excluiu a precarização do trabalho, mas a camuflou 

colocando novas faces para que a propagação dessa precarização fosse abstraída na nova 

estrutura produtiva. Antes, a precarização do trabalho nas agroindústrias canavieiras estava 

associada às más condições de trabalho, com relação a falta de equipamentos de segurança, 

sistema de transporte inadequado sem segurança, problemas com alojamentos sem condições 

sanitárias e a falta de qualidade nas refeições. Condições essas bastante comuns a trabalhadores 

migrantes, trazidos pela empresa contratante, responsável por trazer esses trabalhadores, seja 

de outro município ou estado, e concedê-lo o suporte necessário durante a vigência do contrato. 

Outra forma de precarização do trabalho comumente praticada na atividade canavieira 

era a tentativa de burlar a lei com relação ao registro do contrato de trabalho em carteira, a 

quebra de contrato sem o devido pagamento do trabalhador, entre outros cenários diversos. 

A fiscalização dos órgãos trabalhistas e algumas ações como a adição de empresas na 

“lista suja” associada ao trabalho análogo a escravidão foram algumas medidas usadas para 

tentar erradicar a prática de exploração do trabalho. Essas empresas, além de ficarem com o 

nome sujo no mercado associado a trabalho escravo, ficam também impedidas do acesso a 

crédito e do direito a benefícios fiscais do Estado. Medidas como estas, fortalecem a pressão 

para que as empresas procurem ser mais responsáveis com os trabalhadores e as condições de 

trabalho oferecidas. 

Analisando os dados da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) nos últimos dez anos, 

observa-se uma redução da participação de empresas canavieiras autuadas por manterem 

trabalhadores em situação análoga ao trabalho escravo. Além dos mecanismos citados 

anteriormente, as limitações para o acesso e comercialização dos derivados de cana no mercado 

internacional se torna condição essencial para a competitividade.  

Todavia, a redução das autuações devido ao trabalho análogo à escravidão não extingue 

a precarização, no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores e suas condições de trabalho.  

Nessa perspectiva, é importante que se compreenda que a passagem do corte manual 

para o mecanizado, não significa melhorias relativas nas condições de trabalho dos 

trabalhadores e trabalhadoras, ou seja, se para muitos a oportunidade de realizar um 

curso de qualificação profissional e trabalhar no setor mecanizado, dada a ideia de que 

o trabalho seja mais fácil, cai por terra, tendo em vista os agravos físicos e psíquicos 

que rondam o trabalho mecanizado, dada a rotina diferenciada de trabalho, os sons 

emitidos pela máquina, além das constantes trocas de turno (BENTO; THOMAZ 

JUNIOR, 2019. p. 55). 
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A mudança do modo de trabalho manual para o mecanizado e tecnológico leva a 

necessidade de trabalhadores com maior capacidade técnica e raciocínio lógico em lidar com 

máquinas e sistemas de produção automatizados do que realizar algum esforço físico. A 

existência de equipamentos modernos não exclui a necessidade de trabalhadores para operá-

los, o mesmo ainda fica sob a responsabilidade de conter determinados imprevistos, caso 

ocorram falhas na operação pelas máquinas ou sistemas. 

Os setores automatizados funcionam com o quadro reduzido de funcionários, de forma 

contínua. Na lógica do capital, as máquinas é quem fazem o trabalho pesado, o sujeito que as 

operam tende então a trabalhar horas a mais, gerando excedente. Embora essas atividades não 

gerem esforço físico, são complexas, exigem atenção e raciocínio, o que leva ao cansaço mental 

do trabalhador. 

Uma questão recorrente no mundo do trabalho com relação ao tempo adicional que 

excede as oito horas permitidas, é que muitas empresas têm transformado essas horas extras de 

produção em banco de horas, ou seja, ao invés das horas extras trabalhadas serem pagas são 

convertidas em folgas negociadas entre o empregado e o empregador. 

Antunes (2018) chama atenção sobre a robotização que a produção moderna executa 

sobre o trabalhador que atua no maquinário com tecnologias mais avançadas, sujeitos a 

intensificação do trabalho pelo ritmo das máquinas que opera, mas também pela 

multifuncionalidade.  

Apesar da robotização ser interdependente dos novos modelos técnicos e de gestão 

empresarial usado perduram os mecanismos de pressão psicológica sobre o trabalhador 

disfarçados pelo critério de habilidade em se sobressair sobre as dificuldades postas nas 

atividades e de ser flexível. Quanto à outra parcela da classe trabalhadora posta nos segmentos 

menos tecnológicos, que segundo o autor é a parcela mais numerosa da classe trabalhadora, 

está sujeita a trabalhos com vínculos e condições de trabalho mais vulneráveis. 

Costa (2006) explica as mudanças no mundo do trabalho pelas novas tecnologias através 

do pensamento de Schumpeter, que coloca as inovações tecnológicas como resultado do próprio 

sistema capitalista que introduzidas na atividade econômica causam rupturas do modelo atual 

para introdução do novo, visando a preço e quantidade que seja compatível com a oferta e 

demanda. Todavia não são os consumidores responsáveis pelas inovações e sim o produtor, 

assim os consumidores apenas o absorvem  

No que se refere a quem vai tomar a iniciativa dessa mudança, Schumpeter credita a 

um personagem particular: o empresário. O empresário é uma figura que se distingue 

na sociedade por ser portador de uma energia e capacidade de realizar coisas novas 

que não estariam presentes de maneira difundida entre a população. Ele não deve ser 

visto como o tradicional capitalista que pertence à classe burguesa, embora se junte a 
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ela ao ser bem-sucedido em sua empreitada. Nem pode ser tomado como aquele que 

assume riscos. Schumpeter comenta não ser fácil tentar discutir a ‘psicologia 

empresarial’. Elenca alguns fatores possíveis de suas motivações, como a ambição 

social, o esnobismo, a conquista superior e outras, mas não avança em maiores 

argumentos teóricos para o aparecimento desse personagem na paisagem econômica. 

O leitmotiv de sua ação empreendedora é um tipo de ‘ato heróico’, apenas quer ver as 

coisas acontecerem, pela criação em si (COSTA, 2006. p. 6). 

 

A característica do empresário retratado é daquele sujeito com capacidade de inovar. 

Sabendo que as inovações não se realizam por si só, o agente financiador também deve existir, 

e assim com as inovações o processo de produção alcança seu boom atingindo lucros para 

pagamento de financiamentos e esmagamento da concorrência que também tem a reação de 

copiar as inovações.  

No campo do trabalho também ocorrem efeitos de concorrência e esmagamento, pois as 

inovações carregam consigo substituição do velho pelo novo, isso significa que substituições 

de postos de trabalho ocorrem, sejam elas por máquinas ou por outros profissionais altamente 

capacitados. Tal processo causa um efeito cíclico no trabalho, na economia pelas inovações 

tecnológicas e de mercado, que Costa (2006) coloca como “altos e baixos na produção e 

emprego”, pois as inovações ocorrem de forma periódica embora não aleatória. 

É com base no pensamento schumpeteriano que podemos explicar o funcionamento e 

impactos das inovações tecnológicas no mercado canavieiro. As agroindústrias que inovam, 

investem em tecnologias, no Brasil comumente financiadas pelo Estado, são capazes de 

superfaturar com lucros maiores e romper a concorrência. Isso por que as inovações visam o 

aumento da produção aliado a necessidade do mercado, de forma que todos esses processos 

produtivos tenham custos amenizados.  

No caso das agroindústrias com alto padrão tecnológico, postos de trabalho em massa 

são substituídos por mão de obra qualificada em número reduzido, à medida que as tecnologias 

também têm o poder de simplificar muitos processos que seriam executados por trabalhadores. 

Assim, as mesmas bases estruturais de trabalho criadas e destruídas pelo capitalismo. 

 Shikida e Bacha (1996) intensificam essa discussão esclarecendo que o processo de 

inovação técnica unida com a ciência é impulsionado pelos problemas do processo produtivo, 

seja ele, a estagnação da produção ou restrições na cadeia de produção, que de certa forma 

impeçam o processo acumulativo a partir do lucro, consequentemente impedindo o crescimento 

econômico. 

As inovações tecnológicas são a marca registrada da indústria moderna, o processo de 

mecanização e automatização que se ampliou nos últimos anos, o controle operacional cada vez 

mais intenso por programas e redes de dados computadorizados, tem causado um efeito 
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automático de controle das atividades no processo produtivo. Essas características de sistema 

produtivo possuem um nível de investimento elevado, condição que torna o acesso ao crédito 

essencial. Aqueles produtos valorizados no mercado internacional possuem uma vantagem no 

acesso ao financiamento do processo de inovação.  

É o caso das commodities no Brasil como a produção dos derivados de cana. Embora o 

desenvolvimento tecnológico esteja inteiramente ligado ao processo produtivo e crescimento 

econômico, isso não exclui o impacto causado por ele à classe trabalhadora com relação as 

condições de trabalho e o desemprego.  

Scopinho et al (1999) colocam o processo de inovações tecnológicas na agroindústria 

canavieira como um fator que tem gerado desemprego e também a intensificação no ritmo de 

trabalho. As máquinas agrícolas não precisam de muitas pessoas para operá-las, ao mesmo em 

tempo que conseguem operar incansavelmente. Os trabalhadores assim trabalham noite e dia 

como também de domingo a domingo se dividindo em turnos.  

Os esforços físicos que o homem realizava no campo são substituídos pelo esforço 

mental/psicológico, é necessário atenção e disciplina para operar maquinário principalmente no 

período noturno. As alterações nas formas de trabalho na agroindústria canavieira pelas novas 

tecnologias resultam principalmente na mudança do perfil do trabalhador das atividades 

agrícolas. 

Outra consequência e finalidade da adoção de técnicas e mecanização é, justamente, a 

intensificação da exploração e do rendimento do trabalho. As alterações neste sentido podem 

ser identificadas a partir da relação entre o volume produzido e a quantidade de trabalhadores 

necessários para realizar a produção. Considerando o movimento de expansão da atividade no 

recorte da MR Sudoeste de Goiás e as características do cultivo de cana-de-açúcar e de seu 

processamento, é necessário observar a implantação de uma unidade agroindustrial canavieira 

demanda número maior de funcionários para a formação dos canaviais e a correspondência no 

volume de produção somente se realiza após duas ou três safras.  

Na MR Sudoeste de Goiás a instalação de unidades se deu de forma mais intensa entre 

2005 e 2010, assim, considerando a instabilidade da produção e a necessidade de formação dos 

canaviais, a relação entre o número de trabalhadores e o volume produzido somente guarda uma 

relação mais coerente a partir de 2010. 

Os dados da Tabela 01 demonstram o movimento de crescimento da atividade e do 

número de trabalhadores na produção agroindustrial canavieira instável nos primeiros anos 

avaliados. No entanto, se observados os dados a partir do ano de 2010 é possível perceber que 

naquele ano a relação do volume produzido por trabalhador foi de 1.616 toneladas de 
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cana/trabalhador. Nos anos posteriores, embora ainda ocorreram oscilações que podem estar 

associadas à outras variáveis, como a renovação de canaviais e às condições climáticas durante 

cada safra, percebesse uma tendência de potencialização do trabalho, uma vez que o período 

avaliado finaliza com 2.627 ton/trabalhador. Esta é a finalidade da tecnificação, produzir mais 

em menor tempo, utilizando menos mão-de-obra.  

Como demonstram os dados, na MR Sudoeste de Goiás esse movimento de 

intensificação da exploração do trabalho é perceptível. 

Tabela 2- Microrregião Sudoeste de Goiás: Trabalhadores canavieiros, Quantidade de cana-de-açúcar 

produzida (Ton.) e Relação Produção/Trabalhadores (2006 à 2019) 

Ano Trabalhadores Produção (ton) Relação (ton)/Trab 

2006 1.904 3.820.475 2.007 

2007 4.220 3.847.135 912 

2008 6.234 5.814.535 933 

2009 7.215 8.569.562 1.188 

2010 8.624 13.936.003 1.616 

2011 9.328 13.878.914 1.488 

2012 9.317 11.632.329 1.249 

2013 9.058 19.904.428 2.197 

2014 8.847 19.773.100 2.235 

2015 8.143 16.241.450 1.995 

2016 8.843 17.512.620 1.980 

2017 7.666 15.522.011 2.025 

2018 8.034 21.058.700 2.621 

2019 7.867 20.670.500 2.627 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2021); RAIS (2021). 

  

A exploração do trabalho é vista em todos os ramos de atividades, desde a mais 

tecnológica até a mais rudimentares, uma vez que está no cerne do mecanismo pelo qual o 

capitalista extrai seu lucro. Aqueles trabalhadores que estão vinculados às atividades simples 

em que a execução não exige uma especialidade técnica, tendem a sofrer uma subordinação 

maior. Isso por que seu valor no mercado muitas vezes é medido pela sua condição, pelo nível 

de estudo, formação ou especialização técnica, a falta dessas qualidades faz com que o 

trabalhador tenha dificuldades de se encaixar no mercado, sendo então subordinado a aceitar 

vínculos que o contratam em condições de baixos salários, jornadas de trabalho intensas e em 

alguns casos vínculos temporários, característica muito comum no trabalho terceirizado. 

A nova face da precarização no cenário de produção moderna é ressaltada pela 

flexibilização e tomada de direitos anteriormente garantidos, para sustento de uma margem de 
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lucro na escala produtiva. Essas relações estão associadas ao que podemos considerar de 

garantia de direitos do trabalhador, referente a contratação de trabalho formal, definidos no 

contrato de trabalho e que, normalmente, deveriam contemplar os direitos a salário e benefícios 

(plano de saúde, décimo terceiro, férias, seguro, contribuição à previdência, entre outros).  

Os benefícios têm sido transferidos para vales ou ajuda de custo como vale transporte, 

ticket alimentação, aluguel, dentre outros. Assim, as empresas reduzem a responsabilidade 

sobre garantias para o trabalhador, principalmente o migrante, cabendo ao trabalhador se 

responsabilizar por suas condições. Entretanto, essas mudanças não significam garantia de 

qualidade de condições de trabalho, pois essas ajudas de custos podem não ser compatíveis ao 

valor de vida da cidade na qual o trabalhador reside, como também os benefícios podem ser 

usados para o rebaixamento do salário. 

Historicamente, muitas irregularidades em relação a contratação e condições de trabalho 

foram reduzidas com o movimento de direitos trabalhistas, que construiu parte do que se tem 

hoje como trabalho formal de carga horária de trabalho regulamentada, salário fixo, mais 

benefícios, equipamentos de segurança, cursos, entre outros que são ofertados tanto na 

agroindústria canavieira, assim como em outros segmentos.   

Como maneira de diminuir a burocracia entre trabalhador e empregador, assim como 

também responsabilidades trabalhistas, fiscais e operacionais, as empresas têm adotado cada 

vez mais o processo de flexibilização do trabalho, por meio de contratos temporários ou de 

terceirização das atividades. Sendo apoiadas pelo Estado com reformas trabalhistas, para 

facilitar o crescimento do capital e da economia, as condições de trabalho fixo formal vão sendo 

retiradas em parte ou sendo diminuídas causadas pelo aumento da terceirização ou de contratos 

temporários, que não asseguram ao trabalhador sobre sua estabilidade no emprego e financeira, 

temos então um processo de precarização do trabalho.  

Oliveira (2009) considera a especialização da atividade como um fator também decisivo 

para a terceirização, além da relação com os custos. De acordo com a autora o mercado dispõe 

de empresas altamente especializadas com alto nível tecnológico em diferentes atividades e 

segmentos. Essa especialização faz com que a prestadora de serviços busque soluções mais 

viáveis para realizar as atividades com eficiência e baixo custo, conhecimentos estes que 

normalmente a tomadora de serviços não possui.  

São esses os critérios de escolha importantes para contratação de serviços. Uma das 

vantagens colocada no âmbito da atividade especializada é a disponibilidade de uso da 

tecnologia pela prestadora de serviços de modo a atender as exigências do cliente, como 
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também sua capacidade de integração ao segmento da tomadora de serviços, de forma a 

trabalhar em parcerias mediante a acordo estabelecido em contrato.  

De acordo com Teixeira e Krein (2016) a iniciativa da terceirização na indústria é de 

reduzir os custos a partir do rebaixamento salarial mantendo as jornadas de trabalho excessivas. 

Embora os trabalhadores mantenham relações de trabalho com os terceiros, tendo a tomadora 

de serviços como corresponsável, não possuem os mesmos salários, benefícios e sindicatos, 

tornando os trabalhadores terceirizados mais vulneráveis e sobre maior pressão psicológica 

tanto da prestadora como da tomadora de serviços, sem perspectiva de vida profissional e 

pessoal. 

Na condição de trabalho terceirizado, o trabalhador não tem a chance de crescimento 

profissional, por se tratar de um ramo de serviços com uma atividade especializada, 

simplificada, específicas e não amplas. Por exemplo, a empresa terceirizada contratada para 

prestar serviços de manutenção de máquinas não será a mesma contratada para prestar os 

serviços de limpeza. Com isso, o indivíduo que é contratado para a atividade de limpeza, 

dificilmente subirá de cargo, se mantendo naquela atividade sem perspectiva de crescimento.  

O cenário posto é que a precarização do trabalho é mais evidente no trabalho 

terceirizado, mas é propagado pela indústria e também pela legislação, na qual os benefícios 

mútuos são apenas entre a contratante e a prestadora de serviços. 

[...] A contratação de empresas prestadoras de serviços na indústria em áreas de 

manutenção, apoio e produção é mais frequente e onde temos maior dificuldade em 

detectar a sua natureza porque, na maior parte das vezes, os trabalhadores mantêm 

relações de trabalho com a tomadora de serviços idênticas ao contratado diretamente, 

sem, contudo, ter acesso ao mesmo salário e aos mesmos benefícios, não conhecem o 

sindicato que os representa e, portanto, se tornam mais vulneráveis a ações e pressões 

da prestadora e da tomadora de serviços (TEIXEIRA; KREIN, 2016. P. 184). 

 

 O que pode ser entendido da precarização do trabalho no cenário de produção moderna 

e flexível se dá pela desarticulação da classe trabalhadora, movimento esse, financiado pelos 

donos de produção e pelo Estado por meio da legalização de relações de trabalho que beiram à 

informalidade por contratos temporários, pela desarticulação dos movimentos sindicais, pelos 

incentivos à ampliação do setor de serviços, pela naturalização da retirada de direitos como 

justificativa das mudanças do mundo do trabalho em meio às crises econômicas geradas pelo 

próprio capital.  

O Estado brasileiro, no sentido de estabelecer normatização que atenda aos principais 

objetivos do setor produtivo, tem se colocado como fomentador da precarização do trabalho e 

da intensificação da exploração ao realizar alterações na legislação trabalhista, como se verá a 

seguir. 
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2.2 Flexibilização da Legislação trabalhista no Brasil 

 

A prática de terceirização no cenário brasileiro tem se intensificado desde o final do 

século XX, ganhando novos espaços. O Estado como responsável pela institucionalização e 

pela organização da sociedade tem o dever de regulamentar as novas relações entre empresas 

tomadoras, trabalhadores e terceirizadas. As transformações na regulamentação trabalhista, até 

o atual momento são compostas por duas fases distintas, a primeira corresponde a vigência de 

Súmulas elaboradas pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e a segunda marca a aprovação 

das Leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017 que tratam especificamente da terceirização no país.   

A primeira Súmula elaborada pelo TST foi a de nº 256 edição de 1986 que 

regulamentava a terceirização a partir da interpretação de legislações já existentes sobre o 

trabalho temporário - Lei 6.019/74 (BRASIL, 1974) e os serviços de vigilância pela - Lei 

7.102/83 (BRASIL, 1983). Assim a Súmula 256/1986 aprovava a terceirização apenas para as 

atividades de serviços de vigilância, ligadas a trabalhos temporários.  

A insatisfação dos empresários pela proteção social que impedia a flexibilização de 

outras atividades, gerou uma forte pressão sobre o Ministério Público do Trabalho, resultando 

na revisão da súmula 256 pelo TST, que acabou sendo cancelada pela edição da Súmula 331 

(FERREIRA; SILVA; MARCHI, 2018). 

A súmula 331 foi editada no ano 1993, atendendo às insatisfações dos empresários em 

prol da flexibilização. A súmula ampliou a permissão para a terceirização em diferentes 

atividades, entretanto restritas as atividades-meio. Posteriormente, a súmula sofreu alterações, 

sendo sua versão mais atualizada correspondente ao ano de 2011. 

A primeira fase da regulamentação da terceirização pelas súmulas formuladas pelo TST 

compreende ao período do avanço da terceirização no Brasil, em que não existia legislação 

específica que regulamentasse esse novo movimento de trabalho em ascensão. A segunda fase 

marca a regulamentação realizada pelo órgão Legislativo, responsável pela aprovação das Leis 

nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017 que tratam especificamente da terceirização.   

Com isso, até o ano de 2017, as atividades terceirizadas, eram regidas pelo embasamento 

feito TST com base na Súmula Nº 331 do ano de 2011, que apontava as seguintes questões 

quanto à contratação de serviços terceirizados como atividade legal: 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o 

vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário 

(Lei nº 6.019, de 03.01.1974) [...] 

[...] III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de 

vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de 
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serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a 

pessoalidade e a subordinação direta. 

IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 

a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, 

desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo 

judicial [...] 

[...] VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 

verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral 

(TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 2011). 

 

A súmula institui que a contratação de serviços deve ter foco nas atividades-meio não 

ligadas a atividade principal da tomadora, como vigilância, transporte, limpeza e até mesmo 

serviços especializados de manutenção.  

As terceirizadas são responsáveis pelo vínculo direto com o trabalhador contratado, 

mesmo assim, a empresa tomadora dos serviços também é responsável pela segurança e 

condições de trabalho dos trabalhadores terceirizados, pelo seu papel de fiscalizadora das 

prestadoras de serviços. Nesse caso, é estabelecida uma hierarquia tripla, formada por três 

personagens, o trabalhador, a prestadora de serviços e a tomadora. Nesta relação, a tomadora é 

responsável por fiscalizar e a prestadora de serviço por sua vez, é responsável pela relação com 

os trabalhadores contratados.  

Qualquer irregularidade de ordem trabalhista cometida pela prestadora de serviço, que 

é a contratante, recai sobre a tomadora de serviços por ser corresponsável e responsável por 

zelar pela manutenção dos padrões e pelo cumprimento das normas estabelecidas pela 

legislação brasileira.  

A Súmula elaborada pelo TST foi uma medida com objetivo de regrar a atividade 

terceirizada, já que a atividade ainda não era contemplada por legislação. A base para 

construção da Súmula foi a reinterpretação de leis antigas, porém não específicas para a 

conjuntura atual. 

No ano de 2017 essa súmula é descartada com a primeira edição das Leis nº 13.429/2017 

e nº 13.467/2017 assinadas pelo ex-presidente Michel Temer, onde a temática da terceirização, 

já existente no Brasil, é adicionada na legislação brasileira. Além disso, essas leis fizeram 

alterações quanto à matéria contida na Súmula de nº 331.  

Uma das alterações significativas é a liberação da terceirização nas atividades-fim, ou 

seja, passa a ser permitido terceirizar a atividade principal da empresa tomadora de serviço, 

diferente da Súmula 331 que proibia essa modalidade de contratação nas empresas, permitindo 

apenas contratações para as atividades-meio. 
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Para entender melhor a atual configuração da atividade terceirizada é importante levar 

em conta a redação das Leis correspondentes. De acordo com a Lei Nº 13.429 de 31 de março 

de 2017 

“Art. 1º As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de 

prestação de serviços e nas respectivas tomadoras de serviço e contratante regem-se 

por esta Lei.” (NR) 

“Art. 2º Trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma 

empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora 

de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal 

permanente ou à demanda complementar de serviços. 

§ 1º É proibida a contratação de trabalho temporário para a substituição de 

trabalhadores em greve, salvo nos casos previstos em lei. 

§ 2º Considera-se complementar a demanda de serviços que seja oriunda de fatores 

imprevisíveis ou, quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza 

intermitente, periódica ou sazonal.” (NR) 

“Art. 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada 

no Ministério do Trabalho, responsável pela colocação de trabalhadores à disposição 

de outras empresas temporariamente.” (NR) 

“Art. 5º Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada 

que celebra contrato de prestação de trabalho temporário com a empresa definida no 

art. 4º desta Lei.” (NR) 

“Art. 6º São requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho 

temporário no Ministério do Trabalho: 

I - prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério 

da Fazenda; 

II - prova do competente registro na Junta Comercial da localidade em que tenha sede; 

III - prova de possuir capital social de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

“Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora de 

serviços será por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscalizadora no 

estabelecimento da tomadora de serviços e conterá: 

I - qualificação das partes; 

II - motivo justificador da demanda de trabalho temporário; 

III - prazo da prestação de serviços; 

IV - valor da prestação de serviços; 

V - disposições sobre a segurança e a saúde do trabalhador, independentemente do 

local de realização do trabalho. 

§ 1º É responsabilidade da empresa contratante garantir as condições de segurança, 

higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas 

dependências ou em local por ela designado. 

§ 2º A contratante estenderá ao trabalhador da empresa de trabalho temporário o 

mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus 

empregados, existente nas dependências da contratante, ou local por ela designado. 

§ 3º O contrato de trabalho temporário pode versar sobre o desenvolvimento de 

atividades-meio e atividades-fim a serem executadas na empresa tomadora de 

serviços.” (NR) 

“Art. 10 . Qualquer que seja o ramo da empresa tomadora de serviços, não existe 

vínculo de emprego entre ela e os trabalhadores contratados pelas empresas de 

trabalho temporário. 

§ 1º O contrato de trabalho temporário, com relação ao mesmo empregador, não 

poderá exceder ao prazo de cento e oitenta dias, consecutivos ou não. 

§ 2º O contrato poderá ser prorrogado por até noventa dias, consecutivos ou não, além 

do prazo estabelecido no § 1º deste artigo, quando comprovada a manutenção das 

condições que o ensejaram. 

§ 4º Não se aplica ao trabalhador temporário, contratado pela tomadora de serviços, o 

contrato de experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 . 
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§ 5º O trabalhador temporário que cumprir o período estipulado nos §§ 1º e 2º deste 

artigo somente poderá ser colocado à disposição da mesma tomadora de serviços em 

novo contrato temporário, após noventa dias do término do contrato anterior. 

§ 6º A contratação anterior ao prazo previsto no § 5º deste artigo caracteriza vínculo 

empregatício com a tomadora. 

§ 7º A contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas 

referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das 

contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 

de julho de 1991 .” (NR) 

Art. 2º A Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974 , passa a vigorar acrescida dos seguintes 

arts. 4º -A, 4º -B, 5º -A, 5º -B, 19-A, 19-B e 19-C (BRASIL, 2017). 

 

As principais alterações entre a Súmula 331 de 2011 para a Lei Nº 13.429/2017 é que 

as atividades terceirizadas passaram a ser permitidas em qualquer atividade da tomadora de 

serviços, que vai das atividades periféricas de vigilância, limpeza, como também das atividades-

meio e atividades-fim, ou seja, todos os segmentos de uma empresa podem contar com 

trabalhadores terceirizados. Outra mudança é a legalização do trabalho temporário quando da 

realização de atividades sazonais por parte das empresas tomadoras. Tal alteração atende 

plenamente às atividades agropecuárias, que demandam mais trabalhadores em determinados 

períodos em virtude do cultivo ou da colheita. 

Diferentemente da Súmula 331, as Leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017 vigente, 

disciplina o contrato entre as empresas tomadoras e prestadoras de serviços ao exigir condições 

necessárias constantes no contrato. É necessário que os contratos disponham do detalhamento 

da atividade, o tempo de realização e que a empresa contratada possua estrutura e capital 

compatível ao número de funcionários contratados, como forma de constatar que possui 

condições para prestar serviços. 

A nova regulamentação da terceirização no Brasil detalha como deve ser 

comportamento entre tomadora e a empresa prestadora de serviços e a contratação de 

trabalhadores, porém ela acaba com as restrições contidas na Súmula 331 para liberação desse 

tipo de atividade. Além de ampliar o campo de atuação da terceirização, incentivando cada vez 

mais o seu avanço, alimenta ainda mais a contratação de trabalhos temporários sem vínculo, 

com brechas para que possam ser prorrogados por ainda mais tempo que o permitido. Essas 

brechas na legislação fazem as tomadoras se comprometerem cada vez menos com contratação 

de mão-de-obra e aumentam a posição de descarte da classe trabalhadora e a instabilidade 

social. A regulamentação do trabalho pelo Estado brasileiro, está atendendo solicitações 

históricas do capital ao priorizar a flexibilização defendida pelos princípios neoliberais e 

empregada pelas grandes empresas. 

Sobre os locais de execução do serviço contratado, a legislação mantém a execução das 

atividades tanto dentro da empresa contratante como em outro local indicado por ela. A 
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tendência é que sejam ampliados os contratos para execução interna devido à possibilidade de 

terceirização nas atividades-fim. 

 A legislação de 2017 determina que os trabalhadores, ainda que sejam contratados 

temporariamente, devem ser assegurados pela empresa prestadora de serviços como órgão 

contratante sobre todos seus direitos trabalhistas, segurança e benefícios, embora não 

institucionalize a qualidade desses benefícios e direitos comparados a trabalhadores ligados 

diretamente às empresas tomadoras e que exercem as mesmas funções.  

A segunda legislação que complementa o regulamento de terceirização ou prestação de 

serviços vai tratar em detalhes, de todos os direitos e deveres entre a empresa tomadora e 

prestadora de serviços com relação ao trabalhador, pela Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017. 

No texto prescrito nessa legislação, deixa claro que a partir da vigência da lei as                                                                                                                                                                        

súmulas e medidas pelo TST, não poderão restringir os direitos e obrigações já delimitados na 

lei nº 13.467, deixando-a como uma ordem superior a qualquer medida que seja executada pelo 

TST. 

A Lei nº 13.467 altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com a finalidade de 

atender as novas demandas de relações de trabalho pelas empresas. Disciplina as relações entre 

empregado e empregador, em questões de carga-horária de trabalho, sobre a responsabilidade 

com os trabalhadores, direitos que a prestadora de serviço deve assegurar para o trabalhador 

como transporte, alimentação, regulamentação de horas extras permitidas, entre outros aspectos 

pertinentes.  

As legislações em vigor atualmente, Leis nº 13.429/2017 e nº 13.467/2017, alteram 

alguns dispositivos estabelecidos pelas leis anteriormente aprovadas: Leis nº 5.452/1943 sobre 

direitos dos trabalhadores pela CLT; n º 6.019/1974 sobre a regulamentação de trabalho 

temporário; nº 8.036/ 1990 que institui a garantia do tempo de serviço e 8.212/1991 sobre a 

segurança social dos trabalhadores. O objetivo é propor novas relações de trabalho, para isso, 

vários artigos e parágrafos no texto final, constam como revogados e merecem atenção para 

essas alterações.  

Para identificar as atuais mudanças nas relações de trabalho com a terceirização, coloca-

se necessário identificar e interpretar algumas das revogações realizadas pela nova legislação 

de 2017 sobre a CLT: 

Artigo 58: § 3º Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido 

pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o 

tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza da 

remuneração. 
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Artigo 59 § 4º Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar 

horas extras (BRASIL, 1943). 

 

Referente à jornada de trabalho a revogação do § 3º parágrafo artigo 58 mostra que os 

pequenos empresários ficam isentos do tempo gasto por seu empregado com o deslocamento 

até o trabalho, não podendo mais serem fixados na jornada de trabalho, tampouco na 

remuneração. Assim, além das oito horas trabalhadas, o trabalhador pode levar tempo 

demasiadamente grande no deslocamento entre sua casa e seu trabalho, tempo esse que passa a 

não ser contabilizado na jornada de trabalho. No caso de trabalhadores que possuem um regime 

de trabalho parcial, ou seja, aqueles que não trabalham em tempo integral, com a revogação do 

§ 4º do artigo 59, fica permitido que estes possam prolongar suas jornadas prestando horas 

extras para empresa. 

 

Art. 84 - Para efeito da aplicação do salário mínimo, será o país dividido em 22 

regiões, correspondentes aos Estados, Distrito Federal e Território do Acre. 

Art. 86 - Sempre que, em uma região ou zona, se verifiquem diferenças de padrão de 

vida, determinadas por circunstâncias econômicas de caráter urbano, suburbano, rural 

ou marítimo, poderá o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, mediante proposta 

da respectiva Comissão de Salário Mínimo e ouvido o Serviço de Estatística da 

Previdência e Trabalho, autorizá-la a subdividir a região ou zona, de acordo com tais 

circunstâncias (BRASIL, 1943). 

 

A revogação dos artigos 84 e 86 trazem implicações sobre a regulamentação do piso 

salarial dos trabalhadores em diferentes estados brasileiros. O piso salarial está relacionado a 

remuneração equivalente ao padrão de vida de diferentes estados brasileiros, que pelo processo 

de urbanização desigual, apresentam uma economia heterogênea no cenário nacional. Como 

forma de estabelecer remuneração equivalente ao padrão de vida algumas categorias realizam 

a negociação com o setor patronal por meio de convenções coletivas em cada estado.  

As convenções são negociadas e definidas com a participação de representantes 

empresariais e de sindicatos de diferentes atividades para estabelecer, dentre outras condições, 

o piso salarial. A realização destas se coloca como um avanço ao permitir que uma determinada 

categoria realize negociação diretamente com o setor patronal, mediada por sindicatos e pelo 

Estado no sentido de reivindicar melhores condições de trabalho e salários mais justos. No 

entanto, quando não há entendimento entre as partes envolvidas, o produto obtido da 

negociação pode ser prejudicial à classe trabalhadora, ampliando o nível de exploração do 

trabalho. 

O princípio de livre negociação entre as partes, contida no ideário neoliberal, embora 

investido de uma imagem de concessão de liberdades ao trabalhador, o coloca em condição de 
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fragilidade frente aos empregadores em situações nas quais o mercado de trabalho para uma 

determinada classe de trabalhadores é restrito, como ocorre no caso da agroindústria canavieira. 

O fato de existir, em condições normais, apenas um empregador no segmento no município, faz 

com que o trabalhador aceite as condições postas por este empregador ou seja obrigado a 

procurar opções em outros municípios, nem sempre próximos ao seu. 

 Ainda sobre as revogações na legislação, alterações quanto à concessão de férias foram 

processadas e trouxeram novo cenário ao trabalhador temporário, como se verificará na 

sequência. 

Art. 130-A.  Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período de doze 

meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na 

seguinte proporção:  

I - dezoito dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte e duas horas, até 

vinte e cinco horas; 

II - dezesseis dias, para a duração do trabalho semanal superior a vinte horas, até vinte 

e duas horas; 

III - quatorze dias, para a duração do trabalho semanal superior a quinze horas, até 

vinte horas; 

IV - doze dias, para a duração do trabalho semanal superior a dez horas, até quinze 

horas; 

V - dez dias, para a duração do trabalho semanal superior a cinco horas, até dez horas; 

VI - oito dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior a cinco horas.                      

Artigo 134 § 2º Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta) 

anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez. (BRASIL, 1943).  

 

Os artigos 130 e 134 revogados mencionados acima, referem-se a concessão de férias 

anuais do empregado, tanto parcial quanto integral. A retirada da regulamentação das férias 

proporcionais do trabalhador em tempo parcial, e da concessão de férias em uma única vez para 

os trabalhadores de menor idade e idosos, dá a possibilidade de que as férias de ambos sejam 

flexibilizadas de forma que atendam a necessidade da empresa a partir do fracionamento. No § 

1º desse mesmo artigo, a edição realizada pela nova legislação ressalta esse movimento de 

fracionamento das férias, uma vez que amplia a concessão de férias em dois períodos para até 

três períodos. 

Sobre os períodos de descanso durante as jornadas de trabalho, a CLT definia que em 

casos de haver a necessidade de prorrogar o prazo do horário normal de trabalho, seria 

concedido ao trabalhador um descanso mínimo de quinze minutos como exposto no artigo a 

seguir. 

Art. 384 - Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso 

de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período extraordinário do 

trabalho (BRASIL, 1943). 

A revogação dessa medida fortalece a exploração do trabalhador, que ao estender seu 

horário de trabalho, ou seja, ao trabalhar mais, não será lhe concedido nenhuma espécie de 
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descanso para que reponha suas forças, em casos de atividades que exigem um esforço físico 

maior, além do desgaste pode causar danos à saúde do trabalhador. 

Outras medidas revogadas pela atual legislação são a respeito da representação sindical 

dos trabalhadores, inclusive nos processos de rescisões de contrato de trabalhadores com mais 

tempo de trabalho, detalhadas nos artigos 

 

Artigo 477: § 1º - O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão, do contrato 

de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será válido 

quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. 

§ 3º - Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a 

assistência será prestada pelo Represente do Ministério Público ou, onde houver, pelo 

Defensor Público e, na falta ou impedimento dêste, pelo Juiz de Paz. 

§ 7° O ato da assistência na rescisão contratual (§§ 1° e 2°) será sem ônus para o 

trabalhador e empregador.    

Art. 601 - No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o empregador a 

apresentação da prova de quitação do imposto sindical.  

Alínea artigo 28 § 8º O valor total das diárias pagas, quando excedente a 50% 

(cinqüenta por cento) da remuneração mensal, integra o salário-de-contribuição pelo 

seu valor total (BRASIL, 1943). 

 

Os sindicatos representam a defesa dos direitos da classe trabalhadora perante as 

empresas. A revogação do artigo que tratava da participação do trabalhador em um sindicato 

significa, na prática, a redução de representatividade e proteção deste trabalhador. Implicam no 

enfraquecimento da representação da classe trabalhadora e, consequentemente, dificuldades na 

garantia de seus direitos na defesa de melhores condições de trabalho. 

As medidas da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) suprimidas pela nova 

legislação trabalhista da Lei nº 13.467/2017 induzem claramente essa questão da flexibilização 

das relações de trabalho, entre elas: a) a permissão de férias fracionadas em até três períodos 

distintos perante acordo mútuo entre empregado e empregador, restringe o trabalhador ao seu 

direito de trinta dias de férias contínuos após um ano de serviço prestado a empresa; b) a 

institucionalização do trabalho intermitente, permite o trabalho temporário sem garantia de 

direitos; c) a participação sindical passa a ser não obrigatória, o que diminui a 

representatividade do trabalhador nas firmas; d) a institucionalização do banco de horas 

dificulta o recebimento de horas extras e coloca nas mãos do empregador mais um elemento de 

controle sobre a rotina do empregado. 

O Estado, na busca de regulamentar as novas relações de trabalho, acaba concedendo 

vantagens às classes dominantes e desvantagens à classe trabalhadora, aderindo ao movimento 

propagado pelos donos dos meios de produção, tomando direitos anteriormente garantidos pela 

CLT no sentido de facilitar a exploração das empresas sobre a força de trabalho. 
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Algumas das cláusulas da nova legislação trabalhista, inclusive as citadas anteriormente, 

defendem que as regulamentações de direitos do trabalhador devem ser negociadas entre ele e 

o empregador, como uma ação de comum acordo. O trabalhador na condição de subordinado 

ao seu patrão tem desvantagens nesta negociação, não há paridade de condições para tratar deste 

e de outros pontos nos quais a legislação determina a negociação entre as partes como mais 

valiosa que a norma posta.  

Essas negociações tendem a beneficiar o empregador e as empresas, de forma a ceder 

direitos do trabalhador como banco de horas, férias, de acordo com a necessidade da empresa 

e não do trabalhador. Isso não impossibilita que haja um acordo entre ambas as partes, mas o 

que a ocorrer em um ambiente no qual o desemprego, o subemprego e a informalidade se fazem 

presentes, são situações nas quais os interesses da empresa sobrepõem aos do trabalhador. No 

caso do banco de horas, por exemplo, essas horas podem ou não ser suprimidas em dias 

requeridos pelo funcionário, embora seja um direito dele. 

De acordo com Oliveira (2019) o papel do Estado forte como mediador dessas relações 

de trabalho, funciona como um regulamentador a fim de garantir boas condições de emprego, 

salário, diminuição de abusos e da vulnerabilidade, pois a posição do trabalhador perante a seu 

empregador em uma negociação o deixa em uma situação de fragilidade, daí a importância do 

Estado para mediar as necessidades dessas relações por meio da sua autonomia de instituir 

órgãos e leis, para regulamentar e fiscalizar essas relações de trabalho. Entretanto, o que 

acontece é o inverso, as novas regulamentações têm tirado as garantias e prejudicado a 

manutenção de boas condições de trabalho. 

O intuito estatal de atender a demanda de um mercado de trabalho mais flexível, com 

algumas medidas já regulamentadas perante o Estado, é derrubado ou reformulado, como é o 

caso da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), pilar das relações de trabalho no Brasil, que 

sofreu diversas alterações com a instituição da reforma trabalhista.  

Muitos direitos regulamentados na CLT são resultados históricos de luta coletiva, por 

grupos de trabalhadores e sindicatos para melhoria das condições de trabalho. Essa luta coletiva 

capaz de trazer mudanças para o mundo do trabalho, também sofre retaliação, a reforma 

trabalhista tem finalidade de institucionalizar a flexibilização do trabalho e reforçar os acordos 

e contratos individuais, diminuindo a representatividade coletiva dos trabalhadores. 

A flexibilização reforça a terceirização diminuindo as contratações diretas dos 

trabalhadores com as tomadoras. Na visão de Gimenez e Krein (2016) o avanço da terceirização 

se torna um aspecto negativo no caso brasileiro, não somente pela flexibilização, mas por um 

fator importante, que é a falta de estruturação do mercado de trabalho. Se tratando de um país 
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como o Brasil, que ainda possui um nível elevado de trabalhadores informais, este processo de 

flexibilização no cenário instável de mercado de trabalho, pode causar danos ainda maiores a 

classe trabalhadora.  

Ainda que esse trabalhador seja registrado, não estará isento de danos com relação à 

falta de estabilidade no emprego por tempo determinado, às condições de trabalho e à 

manutenção de salários dignos que, historicamente, são problemas comuns quando se referem 

às prestadoras de serviços ou empresas terceirizadas. A regulamentação da terceirização pode 

causar, a longo prazo, a acentuação de problemas já existentes no mercado de trabalho 

brasileiro. 

A terceirização está muito ligada a prestação de serviços em benefício do capital, as 

empresas geram economia de gastos com processos operacionais, equipamentos e 

trabalhadores. O lucro com esses serviços estabelece relações precárias de trabalho. Como 

visto, as ações estatais sobre as relações de trabalho nos últimos anos têm se voltado a favor 

dessa prática de gestão, a partir das legislações que regulamentam e ampliam a atividade 

terceirizada e alteram os direitos trabalhistas. 

Nesse contexto é importante frisar que a precarização do trabalho no momento atual não 

é a mesma que em momentos anteriores, embora siga o mesmo roteiro. Como frisado por Druck 

(2016) já ocorreram ao longo da história várias formas de precarização do trabalho, desde o 

trabalho escravo, até o trabalho assalariado com elevada exploração, típico da revolução 

industrial. Essa precarização é marcada pela diminuição e retirada de direitos trabalhistas por 

grupos empresariais dominantes, direitos esses conquistados pela classe trabalhadora ao longo 

da história e assegurados pela CLT e pela Constituição Federal.  

Dentre essas faces de mudanças ocorridas no cenário da terceirização e das leis 

trabalhistas, ressalta-se a importância de se refletir sobre o que essas ações vão causar ou já 

estão causando nas relações de trabalhos e os impactos no território, assim como os impactos 

na constituição da sociedade. 

A atividade canavieira, marcada pelos padrões de gestão vertical, onde a agroindústria 

é responsável por todos os processos indo desde o cultivo da matéria prima até o produto final 

processado e distribuído, responsável por toda mão de obra empregada, mesmo com a 

regulamentação da CLT com características de normas mais rígidas para o empregador, é 

historicamente marcada por irregularidades e problemas jurídicos por questões trabalhistas. 

As mudanças da nova legislação refletem diretamente na alteração da estrutura posta 

nas agroindústrias canavieiras cedendo parte de sua considerável diversidade de atividades e 

etapas para chegar ao produto final. No contexto atual, destinam algumas atividades de menor 
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peso ao produto final aos serviços terceirizados, contratando empresas especializadas na 

atividade em questão. Se tratando de um segmento que historicamente manteve o controle sobre 

todos os processos, muitos dos trabalhadores terceirizados na atividade canavieira realizam suas 

atividades de forma interna, dentro das próprias agroindústrias, seja na vigilância, nos serviços 

gerais, no carregamento de matéria prima e outras atividades possíveis de terceirizar.  

Essas mudanças estruturais na atividade canavieira, tem ocorrido em outros setores e 

segmentos produtivos, faz parte de um movimento que é mundial. A terceirização, a 

flexibilização das forças de trabalho, tem se estabelecido no mundo inteiro, sustentada pelas 

bases ideológicas do neoliberalismo adotado por atores hegemônicos que detém as forças 

produtivas, assim como o controle sobre as forças de trabalho, a explorando em próprio 

benefício. 

 

2.3 Nova configuração produtiva do etanol 

  

Como visto, a agroindústria canavieira brasileira tem passado por alterações de ordem 

técnica e de gestão que conferem a ela um perfil diferenciado. Além de nova configuração nas 

relações de trabalho. Mesmo com dificuldades de inserção como combustível na escala global, 

o etanol se coloca como importante fonte na matriz energética brasileira, seja para o 

abastecimento direto de veículos, seja na sua adição à gasolina.  

A garantia de demanda no mercado interno e a possível maior inserção no mercado 

externo, além da diversidade de aplicações para o etanol conferem a este produto a capacidade 

de se colocar com certa importância em um desejável movimento de transição energética no 

qual os derivados de petróleo podem perder importância, a depender do sucesso de iniciativas 

como as que contemplam o “Acordo de Paris2”. 

A matéria prima utilizada e a rota tecnológica de produção de etanol a partir da cana-

de-açúcar, largamente utilizada no Brasil, não é a única possibilidade. A adoção de outras 

rotinas e de outras matérias-primas depende mais da viabilidade econômica que do 

conhecimento técnico para tal. Considerando o rol de possíveis matérias-primas disponíveis no 

país e a viabilidade econômica do negócio, tem início o movimento das agroindústrias 

canavieiras para produzir etanol a partir de milho. As agroindústrias canavieiras podem usar o 

                                                           
2 O Acordo de Paris é um compromisso firmado entre 195 países com meta na redução da emissão de gases do 

efeito estufa, para combater a crise climática. Após várias negociações, os países assinaram o Acordo, que 

entrou em vigor em 4 de novembro de 2016.  
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milho durante a entressafra de cana-de-açúcar e assim manter a regularidade de produção do 

etanol nas mesmas instalações ou instalar outros conjuntos de equipamentos para o 

processamento de milho e realizar a produção a partir do cereal durante o ano todo. 

Na Microrregião do Sudoeste de Goiás, especificamente no município de Chapadão do 

Céu, uma unidade agroindustrial canavieira optou pela segunda opção. A estrutura industrial 

passou a contar com equipamentos e sistemas de armazenamentos que permitem produzir etanol 

a partir de milho durante todo o ano, independentemente da produção a partir da cana-de-açúcar. 

O intuito é de eliminar a ociosidade na entressafra, já que o milho é um grão que pode 

ser armazenado por longo período e ser usado em qualquer época do ano, além disso, o tempo 

de crescimento é menor se comparado com a cana. A unidade, que também opera com cana, 

segundo dados coletados a partir de entrevistas, pretende com essa estrutura nova, não apenas 

operar no período da entressafra da cana, como operar o ano todo com o milho, isso levaria a 

um aumento considerável da produção.  

Figura 1 - Imagem da estrutura de secador de grãos na parte externa da agroindústria canavieira no 

município de Chapadão do Céu para produção de etanol proveniente do milho 

 
Fonte: SILVA, 2020. 

 

O município de Chapadão do Céu possui uma estrutura que permite esse tipo de 

reconfiguração da produção, inserindo outra fonte de matéria prima, pois já existem grandes 

produtores de milho na região, o que facilita a compra da matéria prima diretamente dos 

fazendeiros, excluindo a necessidade de vários processos por parte da agroindústria, que vai 

desde o manejo do solo ao plantio e colheita do milho.  
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Outro panorama que esse cenário traz é a diminuição de responsabilidades de gerir 

vários processos produtivos, como também arrendamento de terra e embates com fazendeiros 

locais. Em síntese, inserindo uma nova matéria prima, neste caso o milho, é obtido o aumento 

da produção de etanol sem necessariamente o aumento do arrendamento de terras e contratação 

de mão-de-obra para a produção, uma vez que a região já é grande produtora de milho. Assim, 

a agroindústria tende a diminuir operações na produção de matéria prima e potencializa as 

operações na produção do produto final, que é o mais importante para gestão empresarial das 

agroindústrias. 

Esse movimento de inserção de uma nova matéria prima na produção de etanol em 

agroindústria canavieira ainda não é comum, mas é questionável se nesse novo cenário a 

terceirização teria seu espaço reduzido ou aumentado. Visto que, agora o investimento pela 

própria agroindústria nos serviços aumenta assim como os processos operacionais, porém sem 

caráter temporário, são agora realizados de forma contínua. 

As modificações das técnicas de produção alteram as relações de trabalho, essas 

mudanças são constantes a favor do capital. Apesar de ser novidade no caso brasileiro, o milho 

para produção de etanol já é uma técnica bastante utilizada em outros lugares onde a cana-de-

açúcar não tem condições físicas e naturais de se desenvolver. 

Para ilustrar tal situação, podemos realizar uma breve comparação entre os dois 

maiores produtores de etanol na atualidade, os EUA e o Brasil. Entre esses dois países 

há uma forte distinção no processo produtivo do etanol: a matéria prima utilizada. É 

evidente que nos EUA a condição climática não permite a produção de etanol a partir 

da cana-de-açúcar, por mais que essa matéria prima apresente rendimento por hectare 

muito superior ao rendimento do milho, a principal matéria prima usada naquele país. 

Nesse caso, o meio natural foi fundamental para a composição técnica usada na 

atividade. Para ultrapassar esse limite imposto pelas condições edafoclimáticas locais, 

seria necessário o desenvolvimento de técnicas capazes de alterar a genética da cana-

de-açúcar de forma a adaptar essa planta às condições edafoclimáticas encontradas 

naquele país (SILVA, 2016). 

 

Como visto, a indústria estadunidense de etanol se assenta em processos e rotinas que 

tem o milho como matéria-prima e a alteração deste modelo é improvável, uma vez que as 

condições edafoclimáticas e toda a estrutura produtiva do grão já se encontra consolidada e 

fortalece a produção de etanol naquele país. 

Voltando às condições brasileiras, mesmo que a rentabilidade da cana-de-açúcar 

comparada ao milho na produção de etanol seja maior, seu desenvolvimento é mais longo, ainda 

que existam tecnologias avançadas de produção e melhoramento genético da planta, ainda não 

é possível colher e operar o ano inteiro com essa matéria prima, existindo assim os períodos de 

safras definidos nas agroindústrias canavieiras. Com a inserção do milho, o cenário se modifica, 
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pois, é uma planta com um tempo de desenvolvimento mais curto e que pode ser armazenado, 

condição essencial para que se mantenha a operação das agroindústrias o ano inteiro.  

Em considerável parte do território brasileiro as condições edafoclimáticas são 

adequadas para plantação da cana-de-açúcar e também para o milho. O setor de grãos, como 

soja e milho, é um dos mais desenvolvidos no país, principalmente na região Centro-Oeste, 

fator que facilita a inserção do milho na agroindústria, pois além das facilidades de operar o 

ano inteiro, existe também a oferta de fornecedores em larga escala. Como apontam dados do 

IBGE, na microrregião Sudoeste de Goiás foram cultivados 934,9 mil hectares de milho em 

2019 (IBGE, 2020).  

No caso brasileiro, o milho está sendo inserido como matéria prima devido a abundância 

de fornecedores e pela viabilidade econômica das operações, causando a migração da produção 

do etanol para um modelo mais flexível no qual a indústria deixa de controlar a etapa de 

produção de matéria-prima ao se colocar no mercado como um player com forte potencial de 

aquisição, e não mais como responsável pela produção e pelo controle das terras. É necessário 

acompanhar esse movimento em função da viabilidade econômica da utilização do milho como 

matéria-prima para o etanol, principalmente considerando que as cotações de commodities 

agrícolas estão em alta nos dois últimos anos sem demonstrar sinais de recuamento. 

As técnicas de produção de etanol com milho são diferentes, exigem mão-de-obra com 

novas especializações para execução dessas atividades, além das demandas associadas ao 

armazenamento de milho. Essa condição pode trazer novos desdobramentos no trabalho nas 

agroindústrias canavieiras, de modo a levantarmos duas conjecturas.  

A primeira é do aumento da terceirização nas agroindústrias proveniente do aumento 

dos processos de operação com mais de uma matéria-prima, como também decorrente desse 

tipo de operação de produção de etanol com milho ser uma novidade no caso brasileiro, exige 

contratação de pessoas que possuam alguma experiência e a técnica necessária no momento 

inicial, e que conforme o tempo possam ser substituídos pelos trabalhadores locais conforme 

ocorra a adaptação às novas técnicas.  

A segunda é que, com o passar do tempo os trabalhadores se especializam na atividade, 

que por ser possível a operação contínua pela oferta de matéria prima, essas atividades passem 

a ser desenvolvidas por pessoas ligadas à própria indústria e não mais por terceiros, assim 

diminuindo a terceirização, ficando a produção a cargo da própria indústria.  

Independentemente dos desdobramentos quanto às operações na indústria, o uso do 

milho contribui para diversificar as operações, com possível repercussão na organização do 

trabalho. 
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2.4 Territorialização da terceirização do trabalho na agroindústria canavieira na 

microrregião do Sudoeste de Goiás  

 

A expansão da atividade canavieira com características industriais volta a ter destaque 

no estado de Goiás de forma mais expressiva a partir do ano de 2005. Segundo Silva e Peixinho 

(2019) trata-se de uma condição proporcionada por um conjunto de fatores correlacionados, 

entre eles, as características físicas topográficas e edafoclimáticas para mecanização e 

potencialização da produção, a logística que permite o controle das fases de produção e 

circulação ligada aos grandes polos localizados no estado de São Paulo e, por último, a 

disponibilidade de terras para a produção de matéria prima, causando disputas territoriais com 

a produção de grãos, atividade também expressiva e anterior à cana na região.  

Diferentemente da fase anterior, quando unidades da agroindústria canavieira surgiram 

a partir de projetos governamentais de incentivo como o Proálcool, essa atual expansão no 

estado de Goiás é resultado de um processo maior, que é a ampliação da produção, a partir do 

estado de São Paulo, das agroindústrias canavieira no Centro-Sul, abrangendo outros estados 

além de Goiás, como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, associadas à perspectivas dos 

mercados nacional e internacional para os derivados de cana-de-açúcar.  

De acordo com Mesquita, Castillo e Lourenço (2019), São Paulo funciona como grande 

centro de controle e poder da agroindústria canavieira, possuindo grande concentração de 

unidades industriais dos grupos com maior capital, e também os melhores núcleos de técnicas 

e pesquisa de cana e produção, fazendo de São Paulo o maior produtor sucroalcooleiro do 

Brasil.  

A implantação de novas unidades no Cerrado brasileiro por parte de grandes grupos 

canavieiros paulistas para ampliação da produção decorrente da disponibilidade de terra, foi 

decisivo na implantação da atividade em estados até então periféricos para a atividade. Além 

da implementação de novas unidades também é transferido para a região central do país, um 

conjunto de técnicas e saberes para adaptação dessa nova cultura de cana no Bioma Cerrado. 

Formando novos territórios e conjunturas sociais através do trabalho e das técnicas de produção 

do setor canavieiro. 

Como a expansão da atividade canavieira no estado de Goiás é proveniente de 

implantações de unidades agroindustriais de grupos paulistas capitalizados (algumas de capital 

aberto), essas unidades possuem os mesmos padrões técnicos de trabalho exercidos em suas 
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matrizes paulistas. Juntamente a esse processo podemos destacar dois processos de 

territorialização.  

O primeiro pela expansão das agroindústrias, e o segundo das empresas terceirizadas. 

Isso porque diversas agroindústrias canavieiras têm adquirido o formato de gestão horizontal, 

onde não detém todos os processos produtivos e recorrem a empresas terceirizadas de médio a 

grande porte, que possuam especialidade de trabalho nas atividades requisitadas pela 

contratante, que possuam maquinário, equipamentos, pessoas instruídas e forneçam serviço 

especializado.  

Considerando a pequena tradição na produção canavieira, o nível técnico para prestar 

serviços na atividade, a escala de produção no estado de Goiás até o início do movimento de 

expansão, a ausência de empresas locais com capacidade de atender demandas da terceirização 

se colocam como fatores de atração para empresas prestadoras de serviço, especialmente 

aquelas que já atuam em outros estados. O que gera a contratação de empresas de fora da cidade 

ou do estado, sendo assim, essas empresas terceirizadas também se instalam nos municípios em 

questão.  

Os efeitos da territorialização a partir das empresas terceirizadas pode variar pela 

magnitude em que ela participa do trabalho nas agroindústrias e, consequentemente, nos 

municípios onde se instalam. 

Silva (2016) afirma que um dos caminhos metodológicos na geografia para analisar 

mudanças espaciais é considerar que o ponto de partida está nos novos elementos adicionados 

àquele espaço, como objetos técnicos, informações, fluxos de capital, de pessoas, mercadorias; 

esse espaço passa por alterações, podendo formar novos territórios, comandados pelos novos 

agentes inseridos. 

Partindo do pressuposto de que muitas das atividades nas agroindústrias canavieiras são 

sazonais e a terceirização se resume a economia de gastos com trabalhadores e operações, é 

provável que esses trabalhadores sazonais sejam terceirizados, pois ao fim da safra não seria 

necessário mantê-los. Conciliando ao movimento de expansão das agroindústrias no Centro-

Sul, ao mesmo tempo em que acontece o processo inverso devido à dinâmica econômica 

nacional de fluxos migratórios para regiões com maior oferta de emprego.  

A mobilidade de trabalhadores e a necessidade de contratação de mão-de-obra com 

capacidade técnica para o cultivo de cana-de-açúcar, para a produção de derivados, seu 

armazenamento e comercialização são condições que podem proporcionar a atração de 

trabalhadores de regiões onde esta atividade já se encontra consolidada. 
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O trabalhador migrante é um elemento social ativo, uma vez que possui capacidade 

suficiente para interferir na dinâmica socioespacial em locais onde a atividade se instala. O 

trabalhador migrante pode se encaixar em dois perfis distintos: a) de trabalhador migrante 

temporário ou sazonal, que trabalha durante a safra e volta para sua cidade natal, porém retorna 

ao mesmo território no início da safra do ano seguinte; b) trabalhador migrante que mesmo em 

seu trabalho sazonal prefere permanecer, e nesse meio termo acontece de trazer sua família ou 

até mesmo de construir uma neste novo espaço. Sua família ao se estabelecer neste espaço, 

também vai trabalhar em outros setores, não necessariamente na agroindústria, contribuindo 

para alterações na dinâmica local.  

Ambos os perfis são elementos da territorialização a partir do papel do trabalhador e de 

ser social. Oliveira (2009) refere-se a esse movimento como de desterritorialização por 

indivíduos saírem do seu território, e ao se reconstruírem com sua família no novo território 

fora do seu vínculo afetivo, ele realiza o movimento de reterritorialização. 

Barreto (2012), em sua pesquisa sobre a territorialização das agroindústrias canavieiras 

em São Paulo, mostra que o setor faz uso do discurso de geração de emprego e 

desenvolvimento, para a territorialização e expansão em diferentes municípios. Ao avaliar o 

tipo de emprego que essas empresas ofertam ao cidadão local, percebe-se que elas causam 

também o desemprego, pela forma de trabalho precarizado que o setor propicia, a partir dos 

empregos temporários. A autora aponta que, além da situação de desativação e falência de 

algumas agroindústrias, essa não é a única causa de desemprego, mas também a contratação e 

demissão de mão-de-obra por safra (trabalhadores safristas) contribui para o desemprego.  

Os trabalhadores safristas vivem da incerteza do trabalho após a safra, já que um 

pequeno grupo geralmente é mantido no período entressafra, além disso, existe também a 

incerteza sobre a recontratação na próxima safra. 

No caso das empresas terceirizadas no âmbito das agroindústrias canavieiras não é 

muito diferente. Autores como Scheidl e Simon (2012) e Barreto (2012) apontam que a 

prestação de serviços é bastante comum no transporte de trabalhadores, na colheita e transporte 

da cana-de-açúcar, atividades que são mais intensas durante o período da safra. 

Segundo Barreto (2012) o enxugamento de gastos proporcionada pela terceirização, 

ocorre à custa da exploração e precarização da classe trabalhadora, que além de reduzir os 

salários e benefícios, também enfraquece o poder sindical de representatividade à medida que 

ele é fragmentado dentro do coletivo e esses trabalhadores são representados por sindicatos 

diferentes. Sabendo que são setores que movimentam significativa quantidade de empregos, 

ainda que temporários, causam alguns conflitos.  



64 
 

Em decorrência do declínio da atividade canavieira na região Nordeste onde era bastante 

comum, o cenário de desemprego causado pelas agroindústrias desativadas e falidas causa 

maior migração de trabalhadores do setor para a nova centralidade da atividade no Centro-Sul. 

Esse movimento causa um cenário de competição entre os trabalhadores migrantes e locais na 

região onde as agroindústrias são implantadas.  

A instalação de novas unidades industriais para produção de derivados da cana, faz parte 

do processo de expansão da atividade canavieira, assim como também o processo de 

descentralização da industrialização, em que muitas das agroindústrias têm sido implementadas 

em municípios do interior, fora das regiões metropolitanas.  

As novas unidades usam do marketing de desenvolvimento e geração de emprego para 

as cidades do interior, que atrai tanto a aprovação da população como também para os gestores 

municipais e estaduais, pensando nos benefícios de arrecadação fiscal, como no aumento da 

geração de emprego. Embora as ideias vendidas pelas empresas em prol da sua instalação sejam 

sempre mais benéficas do que o contrário, as negociações não ocorrem da mesma forma.  

Muitas empresas escolhem o município de instalação de acordo com os benefícios 

oferecidos. Silva (2016) aponta como características atrativas para territorialidade no espaço 

goiano, a aprovação de algumas leis que protejam os interesses da atividade canavieira como 

também a instalação de infraestrutura, pública e privada, em prol do funcionamento do 

complexo agroindustrial ou a doação de áreas de interesse; as possibilidades de financiamento 

público e a existência de programas de incentivo fiscal, embora sejam atrativos, ocorrem na 

escala da União e dos estados.  

Referente aos incentivos públicos para atividades econômicas, cabe ressaltar os 

programas Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás 

(FOMENTAR) do ano de 1984 e o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás 

(PRODUZIR) do ano de 2000. Ambos os programas foram implementados no estado de Goiás 

com o intuito de desenvolver no estado as atividades industriais atraindo novas empresas de 

diferentes setores econômicos, mas a princípio os de grandes empreendimentos.  

Segundo Castro e Conceição (2018) as políticas industriais pelo Governo do de Goiás 

antecedem a promoção dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. Ideologias que seguiam o 

pensamento econômico heterodoxo e dos neo-schumpeterianos fizeram parte dessas bases de 

programas federais, são basicamente ideologias que colocam o Estado como um sujeito capaz 

de promover e atrair novos investimentos e desenvolvimento econômico.  
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No caso de Goiás, o desenvolvimento industrial se deu de forma parecida como a de 

boa parte do Brasil, por meio de vários incentivos fiscais (isenção de impostos) e 

financiamentos liberados para diferentes empresas, até mesmo aquelas que não necessitavam.  

Conforme o documento de análise do censo sobre os programas FOMENTAR e 

PRODUZIR realizada pelo Instituto Mauro Borges (IMB) em 2014, os dois programas são os 

primeiros com características de iniciativa por parte do estado de Goiás, após a guerra fiscal 

que gerou o impasse de programas por meio do Governo Federal.   

A análise do censo pelo IMB (2014), traz que o fomentar foi criado pela Lei n° 9.489, 

de 19/07/1984, com o objetivo de incrementar a implantação e expansão de indústrias no estado 

de Goiás, principalmente das agroindústrias como forma de unir às atividades agrícolas já 

existentes. As medidas incluíam o favorecimento de crédito para as empresas, principalmente 

os grandes empreendimentos com maior relevância econômica.   

Com base na experiência do FOMENTAR que findou no ano de 1999, o governo lançou 

o programa PRODUZIR, que ainda consta em atividade. Nesse último programa além das 

diretrizes que existiam no FOMENTAR, foram agregados a ciência e tecnologia aliada ao 

desenvolvimento das indústrias, como também o aumento do financiamento. Além disso, 

permitiu que muitas empresas que participaram do programa anterior, fossem transferidas para 

o PRODUZIR.   

Para Castro e Conceição (2018) o FOMENTAR, que iniciou em 1984 e foi até 1999, 

não priorizava as vantagens e comparações regionais para implementação, além disso 

beneficiava principalmente as grandes empresas. Quando foi substituído pelo PRODUZIR no 

ano de 2000, as perspectivas mudaram um pouco, aliando a ciência e tecnologia, a capacitação 

de mão-de-obra especializada, como também passou a beneficiar microempresas, ou seja, o 

tornou mais abrangente.  

As empresas com maior interesse na microrregião do Sudoeste de Goiás são aquelas 

ligadas a atividades agrícolas, apontando como parâmetros atrativos: facilidade em concessão 

de crédito, incentivos fiscais, disposição de infraestrutura e posição geográfica estratégica para 

os grandes centros. 

O fato é que, os programas FOMENTAR/PRODUZIR geraram um desenvolvimento 

para o estado de Goiás como também o crescimento do PIB. De acordo com o censo 

dos programas pelo IMB (2012), o enfoque principal era geração de emprego e com 

base nos resultados Uma das principais variáveis para o recebimento dos benefícios 

dos programas é a quantidade de empregos gerados. Dessa forma, informações sobre 

empregabilidade foram levantadas no Censo em nível detalhado. No total, as empresas 

que participam dos programas concentravam no ano de 2012, mais de 108 mil 

empregados diretos, sendo que 23% desses empregos eram ocupados por mulheres. 

(GOIÁS, 2014, p. 22).     

       



66 
 

Usando desses critérios como parte da estratégia de escolha do estado e do município 

para receber o empreendimento, as agroindústrias canavieiras capitalizadas acabam 

estabelecendo uma concorrência entre estados, municípios vizinhos e seus respectivos gestores, 

o local que garantir benefícios à instalação do empreendimento e possuir a estrutura adequada 

acaba se sobressaindo aos demais. 

A geração de emprego nas agroindústrias canavieiras, que se mostra intensa na fase de 

instalações industriais e na formação dos canaviais, tende a se reduzir nas fases posteriores. Em 

tese a grande maioria fica com o foco na contratação da população local, todavia não se pode 

desconsiderar que fatores como a demanda por mão de obra qualificada, movimentos 

migratórios causados pela instalação desses novos empreendimentos, causam uma nova 

configuração no quadro de trabalhadores. 

Mesquita et al (2020) coloca a instalação de unidades canavieiras em municípios de 

pequeno porte, como grande atrativo de trabalhadores de outras regiões, que consequentemente 

mudam a estrutura dos municípios, por meio do consumo e serviços ligados a moradia, 

alimentação, lazer, entre outros, resultando em uma ampliação de restaurantes, hotéis, escolas, 

lojas, bares, influenciando diretamente na arrecadação do município.        

De acordo com Barreto (2012) a migração de trabalhadores para as regiões onde as 

agroindústrias são instaladas, causa desconforto à população local, dirigentes e representantes 

dos municípios sob justificativa de que os postos de trabalho devem ser priorizados para a 

população local. Esse é um tipo de critério que não é adotado rigorosamente por empresas 

capitalizadas, por mais que a prioridade deva ser a geração de emprego para a população local 

como justificativa de implementação do empreendimento em tal município, um dos critérios 

importantes para as grandes empresas é o tipo de mão-de-obra com relação a sua qualidade, 

custo e capacidade de operação.  

Com esses critérios dá-se preferência muitas vezes aos trabalhadores migrantes que por 

medo do desemprego e crise, aceitam condições de trabalho do modo que estão ofertadas, sem 

contestar. Não porque desvalorizem o trabalho que fazem, mas porque o modo capitalista obriga 

àqueles em vulnerabilidade aceitarem a oferta do modo que está posta. A autora ainda relata 

que a diferença cultural dos trabalhadores migrantes causa um ambiente hostil nada receptivo 

aos mesmos. São acusados de serem propagadores do aumento dos aluguéis, de esgotamento 

dos recursos públicos com assistência social, saúde e educação, o aumento de criminalidade e 

prostituição também são apontados. 

Outro ponto que a ser questionado pela instalação de novos empreendimentos 

canavieiro, é a concorrência por trabalhadores entre o novo empreendimento com as demais 
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atividades econômicas preexistentes na região. Os autores Mesquita et al (2020) chamam o 

fenômeno de “especialização produtiva no campo”, no qual a cana substitui atividades 

agropecuárias já existentes. No caso de Goiás, por exemplo, é um estado em que a produção 

agrícola de grãos como também a pecuária para produção de carnes e leite é realizada em larga 

escala, ainda que mecanizada exige muitos trabalhadores para algumas atividades como o 

transporte, manutenção de máquinas agrícolas ou operação de máquinas.  

Notasse que existem novas relações de trabalho proporcionadas pela estrutura do 

trabalho em empresas de grande capital, mas ao mesmo tempo, as condições de trabalho não 

são tão novas assim, a precarização é camuflada por falsas melhorias. A tendência do 

trabalhador flexível, a base de contratos curtos e mesmo a informalidade pode não ser tão 

agressivo a curto prazo, porém sim a longo prazo, inclusive no direito à sua aposentadoria. 

O trabalho intermitente ou quase intermitente é um tipo de regime de trabalho 

regulamentado pela Lei Nº 13.429 de 31 de março de 2017 da nova reforma trabalhista, em que 

as empresas ficam autorizadas a realizarem a contratação legal de trabalhadores por tempo 

determinado, que compreende ao tempo de exercício da atividade a ser realizada pela empresa 

contratante. Sendo assim esses trabalhadores são temporários.  

Como na atividade canavieira, o exercício de atividades aumenta no período de safra, 

que compreende em média um período nove meses de moagem da cana, exige um número 

maior de trabalhadores para suprir a demanda, ao findar esse período, a demanda de mão de 

obra diminui. Com isso, a agroindústria canavieira é um dos segmentos que se beneficia dessa 

nova reforma trabalhista, pois a legislação dá o respaldo para dispensa de seus trabalhadores de 

atividades não contínuas. 

Além da face do trabalho temporário, a nova legislação regulamenta a ampliação do 

trabalho terceirizado. Essa condição se coloca como uma peça-chave para os trabalhos no 

período de safra, pois a prestação de serviços já possui em suas características temporárias 

atraindo a terceirização das atividades safristas em que os processos exigem menos 

especialidade que comprometa a produção da agroindústria.  

O período entressafra funciona com o mínimo de trabalhadores e com um início de mais uma 

safra faz-se necessários novas contratações. Esse movimento cíclico de contratação, demissão 

e recontratação, causa insegurança aos trabalhadores primeiramente por não ficarem fixos na 

empresa nem saber se vão ser recontratados na próxima safra, além disso, ficam 

temporariamente sem renda durante os meses da entressafra que dura em média três meses.  

Esse sujeito fica então à mercê de outro trabalho temporário o famoso “bico”, sem 

carteira assinada até a próxima contratação. É comum nas agroindústrias que possuem esse 
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regime de contratação por safra, selecionar trabalhadores para recontratação pelo critério de 

bom comportamento e que possuem histórico de nunca ter dado prejuízos a empresa.  

A longo prazo, esse trabalhador além de trabalhar mais, acaba não tendo férias 

regulamentar, uma vez que, após o rompimento de contrato continua trabalhando devido a 

possibilidade de ficar sem renda fixa pelos próximos meses, embora exista a possibilidade de 

receber o seguro-desemprego, esse benéfico só é recebido em anos intercalados. Com relação 

aos três meses de trabalho sem registro, implica a longo prazo no adiamento de sua 

aposentadoria, o que reflete em ter que trabalhar alguns anos a mais. Manter-se nessa posição 

cíclica, o impede de alcançar melhores condições de sobrevivência. 

As políticas estatais trabalhistas têm aumentado o tempo de contribuição à previdência 

pelos trabalhadores com base no argumento do aumento da expectativa de vida e pela 

insuficiência em manter esse sistema, necessitando assim das reformas, embora essas reformas 

trabalhistas pelo Estado estejam mais ligadas a cortes de gastos com ações sociais do que 

preocupação com manter a previdência social. 

O aumento da expectativa de vida no Brasil é um fato, sendo assim, é necessário analisar 

todas as faces e entender que nem todos os trabalhadores possuem as mesmas condições de 

trabalho, e que algumas atividades desgastam mais o trabalhador levando-o ao adoecimento 

precoce. Supondo que esse desgaste impeça de realizar sua atividade antes do tempo necessário 

para aposentadoria, as chances desse trabalhador ser dispensado pelo empregador sem nenhuma 

garantia são muito altas, levando-o a uma situação vulnerável. 

Os dados relativos ao trabalho formal contidos na Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) e no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

disponibilizados pelo Ministério da Economia (ME) possibilitam a identificação de 

determinados movimentos nas relações de trabalho formal, bem como o entendimento dos 

perfis de trabalhadores e atividades alcançados pelas novas configurações do mundo do trabalho 

trazidas pelas reformas trabalhistas.  

O que se tem é que para a economia, a terceirização é vista como forma ágil de operação, 

por não concentrar muitas atividades para um só agente, no caso a agroindústria, e 

especificamente da atividade canavieira, além disso, também gera economia de gastos, por ser 

um setor que necessita de muito maquinário, assistência técnica e manutenção, além de 

trabalhadores nos segmentos administrativo e operacional. Porém, nem todo benefício que se 

aplica ao processo produtivo pode ser aplicado aos trabalhadores. 

Se as atividades agrícolas de colheita, o transporte de trabalhadores e de cana-de-açúcar 

são apontadas como as mais comuns de terceirização, a logística em que opera uma 
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agroindústria faz-se entender que são atividades não executadas de forma contínua ao longo do 

ano e que um alto investimento em todo equipamento necessário para uso temporário eleva os 

custos da produção.  

O fato de que as agroindústrias terceirizam um segmento operacional durante safra ou 

entressafra, não tira a sua reponsabilidade sobre aquelas atividades e os trabalhadores 

terceirizados. O histórico de trabalho precário em empresas terceirizadas e de agroindústrias 

que já responderam ou ainda respondem processos judiciais referentes a esses casos existe, 

embora tenha diminuído.  

No estado de Goiás, segundo os dados Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), órgão 

vinculado ao Ministério da Economia, os maiores picos de casos de trabalhadores resgatados 

em situação de trabalho análogo a escravidão no cultivo de cana-de-açúcar (Gráfico 2), foi entre 

os anos de 2007 onde foram resgatados 84 trabalhadores e 2008 em maior número 

contabilizando 533 trabalhadores resgatados. A partir do ano de 2008 há um decréscimo no ano 

seguinte, chegando a quase zerar o número de trabalhadores nessa situação, porém um novo 

aumento de resgates é realizado em 2010, tendo decréscimo novamente em 2011, último ano 

dos registros. Destacam-se 10 municípios de Goiás como os maiores infratores na atividade de 

cultivo de cana-de-açúcar (Gráfico 1), inclusive o município de Jataí que faz parte da área de 

estudo dessa pesquisa.    

Gráfico 1 – Municípios goianos com mais autos de infração lavrados em todos os anos no cultivo de 

cana-de-açúcar 

 
Fonte: SIT,2021. 
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Gráfico 2- Quantidade de Trabalhadores em Condições Análogas à Trabalho Escravo em Todos os 

Anos no GO Cultivo de cana-de-açúcar 

 
Fonte: SIT, 2021. 

 

Com relação à atividade de fabricação de álcool a lista dos municípios é maior (gráfico 

3), inclusive a participação dos municípios da microrregião Sudoeste de Goiás liderada pelo 

município de Maurilândia com 174 infrações, Serranópolis com 30 infrações e Montividiu com 

4. O registro de trabalhadores resgatados em situação análogo a escravidão nessa atividade, é 

referente ao ano de 2007 com 77 trabalhadores, número que aumenta em 2008 com registro de 

244 trabalhadores. 

Gráfico 3 – Municípios com Mais Autos de Infração Lavrados em Todos os Anos no GO Fabricação 

de álcool 

 
Fonte: SIT, 2021. 
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 Os dados referentes a atividade de “fabricação de açúcar em bruto” não constam no 

banco de dados, mas as datas dos registros de infrações nas atividades de “cultivo de cana-de-

açúcar” e “fabricação de álcool” coincidem com o avanço e implementação de novas unidades 

de agroindústrias canavieira em algum dos municípios citados nos gráficos.  

A ausência dos dados de “fabricação de açúcar” pode ser interpretada pela classificação 

das empresas junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) quando aponta uma 

atividade principal mesmo que realize outras atividade secundárias. Sendo assim, algumas 

agroindústrias que têm como atividade principal a fabricação de álcool, também realizam 

atividade de fabricação de açúcar.  Desse modo, não deve ser desconsiderado que embora 

muitas unidades instaladas a partir dos anos 2000 na microrregião do Sudoeste de Goiás tenham 

como características marcantes a modernização, isso não as isenta de qualquer problema 

demonstrado nos gráficos anteriormente. 

Mesmo com aspectos negativos com relação ao trabalho terceirizado, as empresas têm 

optado por esse processo de descentralização operacional a partir da contratação de serviços. 

Para se respaldar de danos maiores com processos judiciais ou até mesmos de danos à imagem 

além de diminuição de contratos, as agroindústrias tendem a contratar prestadoras de serviços 

maiores e mais experientes nos serviços oferecem.  

Um exemplo hipotético é contratar uma prestadora de serviços de transporte do estado 

de São Paulo que possua em sua frota diversos veículos e reboques ao invés de contratar os 

serviços locais de uma empresa com frota e reboques em número limitado. A primeira opção 

supre melhor as necessidades de uma agroindústria no período de safra do que a segunda opção. 

Como visto, a tradicional atividade canavieira está sendo transformada quanto aos seus 

aspectos técnicos e organizacionais de forma a repercutir nas relações de trabalho e da 

flexibilização de sua estrutura de um modelo mais verticalizado para um mais horizontalizado. 

Os dois modelos em questão foram claramente discutidos por Oliveira (2016), sendo o primeiro 

denominado de territorialização dos monopólios, quando as empresas monopolistas atuam 

simultaneamente, no controle da propriedade privada da terra, no processo produtivo no campo 

e no processamento industrial. Neste caso, o proprietário (ou o que detém sua posse e controle) 

da terra, do capital agrícola e do capital industrial é mesma pessoa física ou jurídica.  

O segundo modelo, aquele para o qual a atividade tende a dar seus primeiros passos, foi 

denominado como monopolização do território, condição na qual a empresa (ou o capital) 

monopolista reside na comercialização e/ou processamento industrial da produção 

agropecuária. Neste modelo, o capital monopolista cede o controle as terras e a produção no 
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campo para centrar seus esforços em mecanismos de controle e subordinação de camponeses e 

capitalistas produtores do campo. 

Esta condição será explorada a seguir, no sentido de proporcionar o entendimento do 

movimento em si e, principalmente, suas repercussões nas relações de trabalho que podem 

fortalecer a terceirização. 
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3 HORIZONTALIDADE DA GESTÃO NA AGROINDÚSTRIA 

CANAVIEIRA 
 

É primordial que antes de analisarmos o cenário da terceirização na atividade canavieira, 

façamos um resgate sobre o que é esse fenômeno de terceirização, como se construiu e o que o 

Estado brasileiro dispõe para regulamentar esse tipo de relação de trabalho com ênfase na 

agroindústria canavieira. 

Esse resgate histórico traz a importância de entender que a realidade posta nem sempre 

existiu, que a estrutura do trabalho e os modelos de produção assim como as relações de trabalho 

eram bem diferentes comparados ao cenário atual. Essas mudanças ocorreram de forma 

gradativa numa escala temporal que existe desde o início da produção capitalista e continuará 

sofrendo mutações porque consiste em um processo contínuo de propagação de estratégias do 

capital para ampliar o nível de exploração do trabalho. 

Um dos grandes marcos das mudanças ocorridas no sistema produtivo foi o desmonte 

da verticalização como modelo hierárquico de gestão, para o modelo horizontal, no qual parcela 

das atividades é direcionada a agentes externos, empresas prestadoras de serviços 

especializados, fortalecendo o processo de terceirização. 

A terceirização não nasce como uma ação isolada, mas se insere no bojo de alterações 

mais profundas pautadas no neoliberalismo que ocorrem em escala mundial e são capazes de 

transformar diferentes segmentos da existência humana. 

Os efeitos do processo da terceirização têm trazido mudanças drásticas nas relações de 

trabalho ao que se refere à classe trabalhadora. Isso porque tem alimentado a desvalorização 

das forças de trabalho, por meio de contratos temporários, mal remunerados, com intensas 

jornadas de trabalho, como também a instabilidade, proporcionados pelas facilidades na 

dispensa de trabalhadores. Este quadro, que não é exclusivo do Brasil, na maioria das vezes é 

legitimado pelas alterações na legislação trabalhista que levam à implantação de princípios 

neoliberais nas relações de trabalho. 

A seguir, se busca discutir as alterações no mundo do trabalho que incentivam o 

processo da terceirização, as bases ideológicas que sustentam essa mudança, como também o 

papel do Estado brasileiro nesse contexto e as ações realizadas para regulamentar esse novo 

cenário. Os efeitos nas relações de trabalho em um cenário geral, em especial, na agroindústria 

canavieira é um setor marcado historicamente pela gestão verticalizada de produção. 
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3.1 -  A trajetória do processo de terceirização e suas diferentes formas de relação  

 

O termo “terceirização” utilizado no Brasil tem como origem o latim terciariu, não é o 

mesmo termo empregado em outros países do mundo, mas que apesar das variações 

linguísticas, os termos condizem ao significado de subcontratação (MARCELINO; 

CAVALTANTE, 2012. p. 331-332). 

Apesar dos termos serem diferentes em cada país, percebe-se que o intuito desse novo 

movimento é de fato mudar as formas de gestão das empresas e mudanças nas relações de 

trabalho, que também estão ligadas às formas de mutação do capitalismo que estabelecem novas 

relações socioeconômicas. 

Rachello e Munhoz (2013) afirmam que os primeiros indícios de terceirização são 

resultado da Segunda Guerra Mundial, fazendo um resgate histórico das condições que fizeram 

a propagação desse acontecimento. Segundo os autores, as empresas norte-americanas eram as 

grandes fornecedoras de produtos, equipamentos de guerra, porém, durante a Segunda Guerra 

Mundial essas empresas não conseguiram suprir a alta demanda. Até então as empresas 

possuíam um modelo de gestão tradicional (fordista) que impedia o aumento da produção. Para 

reverter essa situação foi levantada a necessidade de transferir algumas atividades não 

essenciais para outras empresas. 

Esse cenário possibilitou o surgimento de um novo modelo de produção, no qual as 

indústrias tiveram que passar por alterações para se adequar às demandas de mercado, da 

sociedade, e acima de tudo do capital, em busca do crescimento econômico. Esse processo 

começa com o modelo taylorista de produção, passando pelo fordismo, por último o toyotismo 

onde nasce a terceirização. 

Costa de Sá (2016) descreve a transição dos modelos de produção, como também as 

diferenças entre eles, levando a entender como o modelo toyotista cria o espaço da terceirização 

como uma nova face das atividades produtivas. Segundo o autor, o modelo taylorista tem um 

papel principal de organização científica do trabalho ao separar o trabalho por etapas e por 

atividades.  

O fordismo, por sua vez, coloca-se como um aperfeiçoamento do modelo taylorista, 

onde o foco são as linhas de montagem para produção em larga escala, ou seja, ao invés de um 

operário participar de todo processo produtivo que vai da matéria prima até o produto final, ele 

fica a cargo de uma única operação ou etapa do processo, que posteriormente se juntará para 

montagem do produto final.  
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Com o crescimento ideológico do neoliberalismo o fordismo é superado e se estabelece 

o toyotismo, modelo de produção flexível, em que a produção é executada conforme a demanda 

e exigências do mercado, com relações de trabalho baseadas na multifuncionalidade e 

consequentemente maior qualificação. Com foco em melhorias do produto, esse modelo 

desmonta a estrutura verticalizada dando origem a horizontalidade, onde as atividades 

periféricas são realizadas por outros agentes e a empresa dedica o foco principal na sua atividade 

fim. 

Feitosa e Montenegro (2015) defendem que a base da intensificação das práticas de 

terceirização de serviços não está inteiramente ligada ao processo de industrialização por si só, 

mas a um movimento mais geral que alcança diferentes setores produtivos, inclusive o 

industrial, com a substituição do modelo fordista/taylorista de produção pelo toyotismo, modelo 

japonês descrito como 

O modo toyotista de produção, por sua vez, vem acompanhado de um discurso 

empresarial que busca a “empresa flexível” ou “empresa enxuta”, o que acarreta perda 

de diversos direitos trabalhistas e consequências para as condições de trabalho. Esse 

processo se insere no contexto de reestruturação produtiva, caracterizado 

principalmente pela difusão de inovações tecnológicas e de novas práticas nas orga-

nizações em busca da máxima produtividade e da qualidade, bem como no “foco no 

cliente”, “zero defeito”, “zero estoque” (FEITOSA e MONTENEGRO, 2015. p. 79). 

 

É nas bases de empresas enxutas e flexíveis disseminada pelo modelo toyotista, que a 

terceirização surge como uma opção enquadrada dentro desses parâmetros. Causando 

consequências como exclusão social, promovida pela diminuição de postos de trabalho direto 

nas indústrias, salários baixos, perda de direitos e garantias trabalhistas, que significa uma 

tendência de menos comprometimento do empregador com o empregado, ressaltando ainda 

mais as condições de instabilidade para o trabalhador, em síntese é a 

Marca desse novo modelo produtivo, a terceirização – contratação de uma empresa 

(prestadora), que fornece a força de trabalho (terceirizado) para a execução de um 

serviço junto à contratante (tomadora) – responde por grande parte da precarização. 

A título de exemplo, o terceirizado experimenta a redução da média remuneratória, 

comparativamente ao que perceberia se fosse diretamente contratado pela tomadora. 

Essa discrepância decorre da inclusão do lucro pelo gerenciamento da mão de obra no 

valor repassado à prestadora de serviços. A reduzida estabilidade do trabalhador 

terceirizado apresenta-se igualmente como fator prejudicial, vez que o funcionamento 

da prestadora e a manutenção dos contratos dos empregados dependem da variável 

necessidade da tomadora (COSTA DE SÁ, 2016. p. 197-198). 

 

Esse movimento reforça as mudanças no mundo do trabalho decorrentes das adaptações 

do sistema capitalista de produção, que cria modelos produtivos com gestão de trabalhadores 

cada vez mais flexíveis, como forma de aumentar produtividade e baixar os custos para 

obtenção de lucro. Logo esse modelo vigente, de empresa enxuta, de terceirização de algumas 
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atividades industriais, tem refletido no aumento da produtividade a partir da intensificação do 

trabalho pela exploração do trabalhador. 

A intensidade das jornadas de trabalho, sem o aumento considerável da remuneração, 

dá ao capital uma margem de lucro maior e quem paga por esse aumento é o próprio trabalhador. 

Além de vender sua força de trabalho, o trabalhador acaba sendo obrigado a abrir mão de seus 

direitos em benefício das empresas, como uma condição de se manter empregado no atual 

mercado de trabalho em que o capital dita as regras.  

A regra vigente é a flexibilidade, apoiada pelo Estado que cria condições para essas 

novas relações. A precarização do trabalho neste novo sistema de acumulação flexível se dá 

pelas condições de trabalho instáveis. Na interpretação marxista todo esse processo de 

intensificação do trabalho, é explicado como resultado da extração da mais-valia. 

 

Partimos do pressuposto de que a força de trabalho seja comprada e vendida pelo seu 

valor. Seu valor, como o de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de 

trabalho necessário à sua produção. Se, portanto, a produção dos meios de subsistência 

médios diários do trabalhador exige 6 horas, então ele precisa trabalhar 6 horas por 

dia para produzir diariamente sua força de trabalho ou para reproduzir o valor recebido 

por sua venda. A parte necessária de sua jornada de trabalho compreende então 6 horas 

e é, portanto, mantendo-se inalteradas as demais circunstâncias, uma grandeza dada. 

Mas com isso não é dada a grandeza da própria jornada de trabalho (MARX, 1996. p. 

345) 

 

Segundo a interpretação marxista a extração da mais-valia nada mais é que a apropriação 

do trabalho excedente não remuneradas pelos donos dos meios de produção. É o tempo de 

jornada de trabalho a mais que sobrepõe o tempo de trabalho necessário. Fazendo uma analogia 

dessa exploração da mais-valia nos tempos atuais, é possível associar o avanço tecnológico e o 

processo de mecanização às condições que levam a atividade produtiva ser executada em tempo 

mais curto.  

Considerando que a mecanização de operações não levou à redução da jornada de 

trabalho é possível produzir valor a mais, extraindo assim uma mais elevada taxa de mais-valia. 

Em suma, a parcela do trabalho não pago aumenta o capital dos donos dos bens de produção 

que são as empresas capitalizadas e, consequentemente, a exploração da força de trabalho. 

Esse duplo movimento de mecanização e terceirização do qual se constitui o regime de 

acumulação flexível não é um fenômeno isolado, mas um movimento em escala global 

propagado pelo próprio sistema capitalista, que para se sustentar e se propagar exige cada vez 

mais do trabalhador. Para isso, são estabelecidas novas bases para a reorganização das relações 

de trabalho, como a disseminação de ideologias em prol do capital, regulamentações e reformas 
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trabalhistas, descentralização do capital por meio da apropriação de novos territórios, e formas 

de organização do capital que perpassem os limites e regulamentações estatais.  

O quadro que se forma é direcionador de relações não apenas de trabalho, mas de 

sociais, políticas e territoriais que justificam a necessidade de analisar o processo. É através 

dessas mudanças do cenário produtivo que a terceirização se faz ferramenta das novas relações 

de trabalho e dos novos modelos de gestão das empresas, com o objetivo de aumento da 

produção pela acumulação flexível do trabalho. Iniciando com o cenário mundial da guerra 

depois propagada como modelo que atende o mercado no cenário pós guerra como uma solução 

para crise e potencialização da reprodução do capital pelo sistema de acumulação flexível. 

A escala temporal delimitada por Rachello e Munhoz (2013) para identificar a chegada 

desse movimento mundial no cenário brasileiro, data os meados da década de 1950, marcada 

pelas ações dos governos desenvolvimentistas e a abertura do território brasileiro para 

instalação das multinacionais com padrões modernizados de produção baseados no modelo 

toyotista e gestão empresarial horizontal já marcada pela presença da terceirização.  

Para sobreviver no mercado competitivo diante da concorrência que se instala no 

território brasileiro, logo as multinacionais influenciaram as indústrias locais a seguir o mesmo 

modelo de gestão para o aumento da produção e diminuição dos custos através do enxugamento 

de algumas atividades por terceiros e assim mantendo sua competitividade.  

Embora a terceirização no Brasil seja identificada desde meados da década 1950, 

estudos realizados por diferentes autores como Marcelino e Cavalcante (2012), Oliveira (2015), 

Biondi (2019), apontam o avanço acentuado dessa atividade no Brasil a partir da década de 

1990, marcadas por mudanças estruturais que dividiram o sistema produtivo em atividades-

meio, referindo-se as atividades secundárias, e atividades-fim ou a atividade principal da 

indústria. Aliada a essas mudanças ocorrem as primeiras regulamentações da terceirização pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST) legalizando a realização das atividades-meio por 

terceiros.  

Os efeitos da terceirização implicam diretamente em alterações no perfil de estruturas 

verticalizadas dominantes no Brasil e nas relações de trabalho. A repercussão de tais alterações 

alcança diferentes dimensões, sendo uma das principais a legislação trabalhista quanto à 

responsabilização sobre os contratos e os trabalhadores.   

Tudo se passa como se a acumulação de capital decorresse não da exploração do 

trabalho, mas da combinação de coisas legitimamente possuídas pelo capitalista. Com 

a terceirização, o raciocínio não é diferente: para o capital, não importa se a força de 

trabalho provém de um contrato estabelecido diretamente com a empresa ou se ela foi 

fornecida por uma terceira parte, por uma empresa interposta. No processo de 

produção, essas “coisas” que o capitalista comprou serão combinadas e utilizadas 
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indistintamente. Não se coloca como fundamental, nesse processo, a questão de quem 

é o comprador oficial da força de trabalho, pois quem a emprega pagou por ela, de um 

jeito ou de outro. Daí as tentativas legais de se retirar a responsabilidade do tomador 

de serviço: se ele empenhou dinheiro para remunerar indiretamente a mão de obra, ele 

honrou a equivalência mercantil. O que conta, na perspectiva capitalista, é o fato de 

que a empresa operante faz jus aos bens que utiliza para produzir. Os efeitos 

“colaterais” atinentes aos trabalhadores terceirizados são concentrados, 

tendencialmente, na relação deles com o empregador direto (BIONDI, 2019. p. 305). 

 

Como resultado do esforço para entender e disciplinar as relações de trabalho sob a 

interferência dos princípios neoliberais, surgem formas de classificação das relações entre 

tomadora e prestadora de serviços. A terceirização possui diferentes formas de relações, 

estabelecidas pelas prestadoras de serviço e a tomadora. No sentido de identificar as 

possibilidades de relação entre contratante e contratado, se observa no local de realização das 

atividades contratadas algo determinante.  

As operações das prestadoras de serviços podem ser realizadas dentro da empresa 

contratante, caracterizando como uma operação interna, quando realizadas fora da empresa ela 

é caracterizada como uma operação externa. 

Ainda no âmbito da classificação e entendimento da relação entre contratante e 

contratada, é necessário levar em conta a natureza da atividade ou etapa a ser terceirizada. A 

terceirização de serviços pode ter características diferentes quanto à etapa do processo a cargo 

do terceirizado. No meio produtivo é mais comum a terceirização de serviços periféricos como 

setor de vigilância, limpeza, transporte, que não estão associados à atividade fim, são serviços 

comuns e que não exigem um nível técnico elevado para realizá-lo.  

A Lei 13.429 de 31 de março de 2017 permite que as empresas atuantes no Brasil 

realizem a contratação de terceirizadas que atuem não apenas em atividades secundárias, mas 

também na atividade principal das empresas. Trata-se da terceirização em atividades 

diretamente associadas à produção como, atividades especializadas de preparação e 

recuperação do solo para agricultura, o cultivo ou as operações industriais e de logística. Estas 

atividades exigem mão-de-obra qualificada e especializada e permitem a substituição de 

trabalhadores diretos da contratante. 

A contratação de empresas terceirizadas se coloca como uma opção que pode 

proporcionar alguma vantagem do ponto de vista econômico para as contratantes, no entanto, 

requerem determinadas circunstâncias e adaptação da gestão para que seja, de fato, vantajoso 

ao processo. Nos casos em que o trabalho terceirizado é realizado internamente na empresa 

contratante, os trabalhadores terceirizados devem ser tratados com as mesmas condições que o 

empregado ligado diretamente à empresa tomadora de serviços, por isso a importância da gestão 
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de pessoas no ambiente de trabalho para realizar a integração. A integração é importante nesses 

casos porque é capaz de criar sinergia entre empresas e trabalhadores terceirizados e os 

trabalhadores diretos da empresa tomadora de serviço, possibilitando o mesmo tratamento sem 

diferenciações.  

De acordo com Peterossi et al (2014)  

Empregados oriundos das empresas terceirizadas com cultura e valores diferentes da 

contratante podem se sentir desconfortáveis e mesmo desvalorizados nos ambientes 

de trabalho da empresa contratante, gerando baixa qualidade do clima organizacional 

e produtividades aquém das necessárias, influenciando inclusive os resultados dos 

funcionários da empresa contratante (PETEROSSI et al, 2014, p. 132). 

 

Embora o processo de contratação de mão de obra nas empresas terceirizadas seja 

realizado pela mesma, não significa que a empresa tomadora dos serviços seja isenta da 

responsabilidade desses trabalhadores terceirizados. A empresa tomadora de serviços deve 

possuir parâmetros de contratação de serviços para evitar problemas com empresas 

terceirizadas fora dos padrões jurídicos e trabalhistas, para que essas sejam capazes de oferecer 

condições de trabalho semelhantes aos padrões exigidos na empresa e na legislação.  

A existência de más condições de trabalho e irregularidades na contratação ou na 

execução que diminua ou retire os direitos dos trabalhadores terceirizados pode penalizar 

judicialmente não apenas o terceiro como a empresa contratante, como dispõe o Art. 9º da Lei 

13.429/2017, que estabelece que a prestadora de serviços fica a cargo da contratação dos 

trabalhadores, enquanto a tomadora de serviços fica com a responsabilidade de fiscalizar tanto 

os serviços em seu estabelecimento, como também a segurança e a saúde do trabalhador 

terceirizado.   

O fato é que dentro das grandes indústrias o trabalhador terceirizado é considerado um 

subempregado, um trabalho auxiliar com menos importância, condição que reflete também na 

imagem e condição dos trabalhadores terceirizados, que são vistos como inferiores aos 

trabalhadores da própria indústria. Embora Peterossi (2014) traga a integração como um evento 

importante da socialização dos trabalhadores diretos da tomadora e das empresas terceirizadas, 

isso não exclui a desigualdade entre esses trabalhadores, pois as condições de trabalho no que 

diz respeito a salários e benefícios dos trabalhadores terceirizados são diferentes e inferiores 

comparado aos trabalhadores da tomadora.  

Além da disseminação da desigualdade, a terceirização desmonta a luta da classe 

trabalhadora, pois a tomadora não possui ligação direta com os trabalhadores terceirizados, e 

estes ficam associados a sindicatos diferentes, fragmentando o poder da coletividade. Com a 

fragmentação da classe trabalhadora dentro das empresas tomadoras de serviços, o poder de 
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voz e de reinvindicação se torna mais difícil e arriscado, alimentando ainda mais a exploração 

do trabalho. 

Resumindo, a terceirização é uma técnica moderna de gestão empresarial que tem como 

objetivo proporcionar às empresas contratantes, dedicação exclusiva das suas atividades 

principais, enquanto as tarefas secundárias e auxiliares são executadas por empresas 

especializadas, ou seja, os terceiros.  

Segundo a leitura neoliberal, esse modelo de gestão tem se sustentado com base na 

justificativa de economia de gastos, esse processo concede as empresas contratantes além do 

enxugamento operacional na empresa, a diminuição de encargos trabalhistas e previdenciários 

(RACHELLO; MUNHOZ, 2013). 

  

3.2 Neoliberalismo e regime de acumulação flexível: um movimento em ascensão 

 

O Estado é o poder supremo de toda uma nação, ele é quem organiza as diretrizes de 

uma sociedade, através de suas leis, de sua política, de suas ações de cunho coletivo. O 

neoliberalismo é uma ideologia voltada para a visão capitalista que critica o papel e o poder do 

Estado, defende o mercado livre e exclui a preocupação com determinadas obrigações estatais 

junto à sociedade. O objetivo é fazer com que o Estado tenha interferência reduzida no mercado 

e na economia em geral, permitindo que estes segmentos sejam deliberadamente comandados 

pelas empresas.  

O neoliberalismo surge com a estagnação e problemas de acumulação no modelo 

fordista e keynesiano que causaram uma crise econômica mundial. Segundo Mateo (2016), as 

correntes teóricas neoliberais têm sua origem em meados do século XX, em oposição ao 

pensamento marxista, sua expansão acontece posteriormente, na década de 1970 com a crise do 

capitalismo baseando-se na economia neoclássica.  

Fundamentado na ideia que a economia deve ser independente do Estado e das relações 

de trabalho, de forma a não ser responsável pelo bem-estar social, o neoliberalismo prega a livre 

negociação no mercado de trabalho por meio da simplificação e eliminação de leis que visam a 

proteção do trabalhador em relação às condições de trabalho, remuneração e demais direitos. A 

estratégia neoliberal passa pela redução da interferência do Estado pela legislação e a 

eliminação do movimento sindical que dá voz e representatividade a classe trabalhadora frente 

aos agentes hegemônicos do capital.  

A adoção do neoliberalismo ganhou força por crises estabelecidas em escala mundial. 

Abramides e Cabral (2003) apontam a crise do petróleo, a queda das taxas de lucro por 
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capitalistas como um fator decisivo de rompimento com modelo de produção 

fordista/keynesiano em rumo a acumulação flexível. Iniciado pelo governo da Margareth 

Thatcher, na Inglaterra em 1979, e Ronald Reagan, nos Estados Unidos em 1980, a 

implementação do neoliberalismo tem foco inicial a implementação de Estado mínimo, corte 

de gastos com o bem-estar social e privatizações. 

 O modelo fordista de produção predominou no processo capitalista no início do século 

XX até meados 1970, foi responsável pela organização de algumas bases das relações de 

trabalho ainda existentes atualmente, como produção em larga escala, contrato de trabalhos, 

movimento sindical, entre outros. Nas décadas de 1970 e 1980, marcadas pelos efeitos das 

crises e estagnação da produção e acumulação do capital, os países já altamente industrializados 

e capitalizados, nesse caso a Europa e os EUA, começaram a ter uma série de problemas e 

detectar que o modelo em questão não era sustentável para continuação do processo de 

acumulação.  

Segundo Harvey (1992) as dificuldades impostas pelo fordismo se resumiam em uma 

palavra: rigidez. Esse modelo não promovia autonomia aos capitalistas impedia a flexibilização 

dos investimentos, o funcionamento dos sistemas de produção em massa, engessava as relações 

de trabalho e mantinha a prioridade do Estado como controlador dos processos. Esses efeitos 

impediam o avanço dos antigos e novos mercados, gerando contradições no regime de 

acumulação.  

Além disso, o cenário econômico mundial, segundo Harvey (1992), não era satisfatório. 

O mundo passava por uma crise de excesso de fundos, escassez de áreas de produção para 

investimentos, o mercado imobiliário entrava em crise, a crise do petróleo se agravava 

decorrente de conflitos no Oriente Médio. O contexto avaliado pelo autor seria responsável por 

causar a instabilidade dos mercados financeiros na década de 1970 e desencadear o movimento 

de readequação que alcançou o modo de produção capitalista. 

O movimento em questão ocorre especificamente no mundo economicamente 

desenvolvido, inserido em ciclos de produção e consumo intensivos. Naquele momento, o 

mundo periférico compreendido por boa parte dos países da América Latina, África e Ásia, 

estava em estágio de integração econômica anterior, cumpria papel periférico de fornecedor de 

matérias primas e consumidor de uma pequena parte dos bens produzidos no mundo.  

Desta forma, os sinais da crise de acumulação se apresentam de forma incisiva nos 

países da Europa, nos EUA e Japão, centros econômicos mundiais com economias mais 

dinâmicas. É, justamente nestes locais onde se inicia a articulação para a estruturação do regime 
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de acumulação flexível nas bases ideológicas do neoliberalismo, juntamente com as novas 

ligações que vão surgir desse fenômeno entre os países desenvolvidos e os emergentes.  

Harvey (1992) define bem o novo palco da flexibilidade e suas mudanças 

A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada por um confronto direto com 

a rigidez do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 

mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo 

surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação 

flexível envolve rápidas mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto 

entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto 

movimento no emprego no chamado "setor de serviços", bem como conjuntos 

industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (tais como a 

"Terceira Itália", Flandres, os vários vales e gargantas do silício, para não falar da 

vasta profusão de atividades dos países recém-industrializados) [...] (HARVEY; 1992. 

p. 140). 

 

A acumulação flexível sustentada no neoliberalismo como medida de romper com o 

fordismo, e consequentemente a crise do capitalismo, encontra caminhos na reestruturação 

produtiva. Harvey (1992) faz apontamentos ao setor de serviços, como setor inteiramente novo 

firmado na flexibilidade do trabalho, como um dos setores a frente desse movimento capitalista, 

assim como novos serviços financeiros, novos mercados em países subdesenvolvidos, 

intensificação das inovações tecnológicas e comerciais. Fazendo as novas relações de trabalho 

um âmbito de adaptação pela sobrevivência. 

Segundo Behring (2008) o neoliberalismo encontra espaço diante das fraquezas que 

existem dentro do Estado de bem-estar social, como a burocratização, sobrecarga de demandas, 

concorrência desleal no quesito de proteção de algumas empresas pelo Estado, entre outros 

acontecimentos. Mas além desses fatores, o processo de mundialização da produção faz com 

que as empresas tenham poder de controlar o Estado, independentemente de qual seja a classe 

social predominante dentro dos governos.  

O que a autora mostra é que essa base ideológica neoliberal pode ser empregada em 

qualquer lugar onde os interesses econômicos das classes hegemônicas que detém o poder 

político são absorvidos por representantes de governos. Nos quais, os interesses visam facilitar 

a autonomia do mercado de grande capital se tornar cada vez mais rentável as custas da 

flexibilidade do Estado e das relações de trabalho, tendo assim um Estado mínimo para os 

trabalhadores e um Estado máximo para o capital.  

O discurso neoliberal é um fenômeno global que acompanha a mundialização das 

empresas e do capital em geral, suas diretrizes são de perpetuar cada vez mais seus interesses. 
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Isso inclui privatização de empresas nacionais, diminuição ou substituição dos serviços 

públicos em detrimento de serviços privados e diminuição de políticas e investimentos sociais. 

De acordo com Mateo (2016) o foco do movimento neoliberal está na propagação de 

uma economia de mercado absolutamente livre, sem interferência do Estado, que segundo o 

autor é um mito, uma vez que, o Estado é responsável por neutralizar os desiquilíbrios e as 

intervenções sociais que vão de posicionamentos contrários as ideias neoliberais. Entretanto as 

ações do Estado não alteram o capital e o processo de acumulação.  

As intervenções interessantes ao Estado neoliberal segundo Candiotto (2012) caminham 

no sentido de tornar o Estado forte, rompendo e diminuindo o poder dos sindicatos e 

movimentos sociais, realizando o controle de gastos sociais e intervenções econômicas. Como 

consequência, segundo o autor, no neoliberalismo o desemprego e a desigualdade social são 

fenômenos naturais do crescimento econômico. O que demonstra que o movimento neoliberal 

é uma ideologia a serviço do capital por empresas internacionais e das classes dominantes, sem 

preocupação nenhuma com a crise social e a qualidade de vida, visando apenas o lucro e a 

acumulação máximos. 

Algumas ações como greves, melhorias na legislação trabalhista e sindicalismo se 

colocam, para o capital, como barreiras para o avanço no processo de acumulação. É mais 

interessante, para as grandes empresas, relações trabalhistas flexíveis que não estabeleçam 

vínculo e nem garantias de direitos permanentes que possam comprometer sua margem de lucro 

e aumentar suas responsabilidades. 

O princípio de acumulação flexível é acompanhado a crítica ao Estado por dívidas 

interna e externa e suas prioridades de investimentos em bem-estar social e na economia do 

país. Considerando que o movimento neoliberal tem alcance global é importante analisarmos 

que cada país tem uma estrutura diferente. No caso dos países da América Latina como o Brasil, 

que possui uma desigualdade social grande, onde parte da população vive na pobreza, os efeitos 

das políticas neoliberais que priorizam o grande capital e deixam de lado o bem-estar social, só 

fazem intensificar cada vez mais esses problemas.  

Os reflexos no mundo do trabalho com relação ao movimento neoliberal têm acarretado 

perdas de direitos adquiridos durante anos por luta dos trabalhadores e luta de classes, dando 

origem a um mundo de trabalho sem garantias, sem estabilidade e cada vez com menos direitos 

e voz. Isso acontece por meio da flexibilização da legislação, onde as empresas ganham mais 

poder e menos responsabilidades sobre seus trabalhadores.  

A contratação de prestadores de serviços, a diminuição no quadro de funcionários e o 

enfraquecimento dos sindicatos são exemplos de estratégias que transformam o mundo do 
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trabalho a favor dos detentores do capital. O trabalhador, que possui apenas sua força de 

trabalho, fica sujeito às condições que lhe são oferecidas no ambiente dessas empresas, porque 

precisa do trabalho para sobreviver. Enquanto essas mudanças nas relações de trabalho se 

modificam, ou retrocedem, os meios de produção e o processo de acumulação de capital 

continuam a potencializar sua capacidade de extrair mais valia. 

Abramides e Cabral (2003) afirmam que o movimento neoliberal e o processo de 

acumulação flexível são resultados da própria crise do capitalismo e levam ao processo de 

desindustrialização. O capitalismo para continuar se perpetuando sem estagnar, precisa se 

reinventar para continuar seu processo de acumulação, o que tem sido notado é a 

descentralização do capital por parte de empresas que estão cada vez mais, recorrendo a novas 

centralidades, cidades do interior, onde se encontram espaços flexíveis e condições favoráveis 

ao capital. 

Uma outra decorrência que se evidencia, no caso brasileiro, é o processo de 

desindustrialização que vem sucedendo em grandes centros industriais como São 

Paulo e o ABC Paulista, com a migração das empresas para o interior e para outros 

Estados que oferecem redução nos custos, liberação de impostos e força-de-trabalho 

mais barata e menos organizada (ABRAMIDES e CABRAL, 2003. p. 5). 

 

À medida em que são realizadas reformas para a superação da crise capitalista, a crise 

social se agrava. O sistema de acumulação flexível traz consigo o esmagamento da classe 

trabalhadora que estará diante de condições flexíveis do mercado de trabalho condicionado ao 

desemprego em alta, sendo obrigada a aceitar situações impostas pelas grandes empresas, 

enquanto o Estado mínimo acata as condições do capital com o argumento de promoção do 

desenvolvimento econômico e garantias ao acesso ao mercado de trabalho para as parcelas da 

sociedade.   

O mercado de trabalho acaba se tornando alvo de reajustes, com o discurso de que as 

melhorias para a economia capitalista seriam capazes de promover maior número de empregos. 

Entretanto, esse processo é fomentado à custa das reformas trabalhistas que impulsionam o 

mercado de trabalho informal disfarçado de empreendedorismo, da reprodução do trabalho sem 

expectativa de crescimento ou estabilidade, de um mercado de trabalho horizontal e autônomo, 

no qual, o trabalhador é utilizado em períodos e formas que atendem às necessidades do capital 

e não a sua sobrevivência.  

As tensões causadas pela nova forma de exploração do capitalismo têm acarretado 

vários impactos nas relações de trabalho, entre elas, danos à saúde do trabalhador pela 

superexploração e elevada rotatividade. Sob a lógica das relações de trabalho pelo capitalismo 

na fase de acumulação flexível 
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[...] A força de trabalho é para ser consumida e substituída na medida de seu desgaste, 

como qualquer outro componente do processo de produção. O trabalhador tem, por 

sua vez, consciência de sua capacidade técnica e sabe que, para exercitá-la, precisa ter 

saúde. A relação indissociável entre saúde e capacidade técnica, e o processo histórico 

de lutas da classe trabalhadora pela redução da jornada de trabalho e por melhores 

condições de vida, possibilita ampliar postos de trabalho bem como proteger esses 

dois componentes da capacidade produtiva. A intensidade e o ritmo acelerado no 

trabalho e o número excessivo de horas na jornada são decisivos na precarização da 

saúde do trabalhador, podendo eliminá-lo, precocemente, do mercado. Nas condições 

de trabalho estão incluídas as atividades corporais e mentais dos trabalhadores, bem 

como os elementos materiais, físicoquímicos, ambientais, temporais e também as 

relações de trabalho (ABRAMIDES e CABRAL, 2003. p. 7). 

 

O trabalho em condições impróprias alcança desde o indivíduo que trabalha com 

atividades braçais até aquele indivíduo que trabalha sentado no escritório. O desgaste do 

trabalhador está relacionado tanto ao aspecto físico quanto de pressão psicológica. Cada vez 

mais as pessoas têm adquirido problemas de saúde precoces por condições insustentáveis do 

modo de vida e de relações de trabalho a que são submetidas. Ter saúde se torna fator decisivo 

para colocação do trabalhador dentro do capitalismo, aliado ao contexto de diminuição dos 

direitos adquiridos por reformas trabalhistas, a sua substituição por falta de saúde pode levar 

este trabalhador a condições precárias de sobrevivência. 

 

O objeto da Saúde do Trabalhador pode ser definido como o processo de saúde e 

doença dos homens em sua relação com o trabalho. Trabalho, no capitalismo, é 

entendido como a subsunção do trabalhador ao capital no processo produtivo de 

superexploração do trabalho humano e extração da mais-valia, mas também 

compreendido como pólo de resistência e luta dos trabalhadores por melhores 

condições de vida e trabalho, em que a saúde é parte constitutiva desse processo 

(ABRAMIDES e CABRAL, 2003. p. 8). 

Embora os problemas de saúde e acidentes de trabalho sejam problemas antigos, que 

sempre existiram, os autores Abramides e Cabral (2003) e Antunes (2018) trazem a perspectiva 

do adoecimento precoce e intenso decorrente das novas formas de divisão do trabalho, 

precarização do trabalho e exploração do trabalhador.  

O processo tecnológico de gestão e operação das empresas modernas ao mesmo tempo 

que agiliza os processos operacionais sem a necessidade muitas vezes de esforço físico, 

contribuem para que seja exercida sobre o trabalhador, uma pressão psicológica em prol de uma 

maior produtividade, refletindo assim de forma negativa na saúde do trabalhador. 

A transição do modelo fordista para o modelo de acumulação flexível além de modificar 

as estruturas de gestão empresariais, também modificam a divisão internacional do trabalho na 

medida em que surgem novos segmentos e novos postos de trabalho. Segundo Antunes (2018) 

esta divisão ocorre da seguinte forma 



86 
 

No topo da pirâmide social do mundo do trabalho, em sua nova morfologia, 

encontramos, então, os trabalhos ultraqualificados que atuam no âmbito informacional 

e cognitivo. Na base, ampliam-se a informalidade, a precarização e o desemprego, 

todos estruturais; e, no meio, encontramos a hibridez, o trabalho qualificado que pode 

desaparecer ou erodir, em decorrência das alterações temporais e espaciais que 

atingem as plantas produtivas ou de serviços em todas as partes do mundo 

(ANTUNES, 2018. p. 88-89). 

 

Conclui-se então, que ascensão das políticas neoliberais são medidas de propagação e 

benefício ao processo de rompimento do antigo modelo de produção fordista, para o modelo de 

acumulação flexível, diante das crises que se propagam no próprio capitalismo. A necessidade 

de reinvenção e reorganização do capitalismo é resultado das crises geradas pelo próprio 

sistema insustentável, se tornando um movimento cíclico de acumulação e crise.  

As novas formas de promover a acumulação capitalista alteram a estrutura 

socioespacial, empresas são descentralizadas, surgem novos mercados, o Estado entra na 

organização política das novas relações de trabalho e a classe trabalhadora sofre um processo 

de mutação, onde as estruturas se modificam e os mesmos também são modificados. 

Mateo (2016) classifica três dimensões diferentes abordadas na estruturação do 

capitalismo pelo neoliberalismo, de caráter social, setorial e geográfica. 

i) Sociales: capital-trabajo. Una redefinición del patrón distributivo del ingreso 

mediante una ofensiva contra el salario. Así, el común denominador del conjunto de 

medidas de política económica ha sido la modificación del marco institucional en el 

que se determinan las diferentes instancias del salario como relación social. En 

términos directos, el poder adquisitivo de los trabajadores se ha visto afectado por el 

desempleo, las contrarreformas del mercado de trabajo, junto a la degradación del 

salario de los funcionarios públicos. El salario social o indirecto se ha reducido por la 

caída del gasto social y las reformas fiscales de carácter regresivo, mientras que el 

salario diferido ha sufrido la progresiva privatización de las pensiones, la reducción 

de las prestaciones por desempleo, etc. A su vez, la reestructuración productiva desde 

la década de los setenta ha permitido externalizar ciertas fases productivas en 

economías periféricas, lo que ha debilitado la capacidad negociadora de los 

trabajadores en las economías centrales. 

ii) Sectoriales o por segmentos/facciones del capital: las finanzas. Un cambio al 

interior del capital en cuanto a la relación de las diversas partes constitutivas (o 

momentos que asume el capital) del ciclo de valorización, lo que revierte en términos 

sectoriales. Específicamente, un mayor protagonismo del capital financiero, es decir, 

del circuito financiero dentro del proceso global del capital social total (Duménil y 

Levy, 2004). La contrarrevolución neoliberal tiene un estrecho vínculo con las 

finanzas precisamente porque la flexibilidad propia de las finanzas las convierten en 

un mecanismo esencial de reestructuración. 

iii) Geográficos: geopolítica mundial y polarización. Son diversas las instancias de 

este eje, que en última instancia se refiere a la reorganización de las relaciones 

internacionales en beneficio de las grandes potencias geopolíticas (Chossudovsky, 

1997). Concretando, se hace referencia a la plasmación geográfica de la conjunción 

de los aspectos antes expuestos (MATEO, 2016. P. 14-15). 

 

Os impactos são resumidamente, de um cenário que se opõe as medidas anteriormente 

estabelecidas na sociedade, causando impressão de que as relações políticas e socioespaciais 



87 
 

retrocedem para sustentar o sistema que está posto. No movimento de transformação das 

relações de exploração no contexto capitalista, as últimas décadas do século XX se configuram 

como uma fase de retrocesso em relação aos avanços na legislação trabalhista alcançada, a duras 

penas, em momentos anteriores.  

As privatizações, a consolidação do mercado globalizado, a transição dos espaços de 

produção dos grandes centros para o interior ou para países periféricos, a isenção de impostos, 

a terceirização, as reformas trabalhistas e a consequente exploração e precarização do trabalho 

são evidências de que o regime de acumulação flexível coloca em prática suas estratégias para 

garantir a potencialização da acumulação.  

Adicionalmente, a dilapidação das ações do Estado voltadas ao bem-estar social por 

meio da eliminação dos gastos públicos em ações sociais voltadas às camadas menos 

favorecidas, se colocam como condição que potencializa o movimento de precarização e 

desigualdade. Todos esses fatores correlacionados contribuem para intensificar o nível de 

exploração, fragilização e a dependência de significativa parcela da sociedade, que fica sujeita 

a aceitar as condições postas, para sobreviver e não ser excluída ou descartada das novas 

estruturas socioeconômicas.   

 

3.3 Reflexos das novas políticas e modelos de gestão na atividade canavieira 

  

 A agroindústria canavieira também foi atingida pelo movimento de flexibilização do 

regime de acumulação e, com isso, adotou novas formas de gestão e de trabalho que 

acompanham os padrões técnicos e administrativos do regime de acumulação flexível. Diante 

do processo histórico no cenário brasileiro, podemos identificar que a atividade canavieira é um 

dos segmentos que mais tardiamente está aderindo ao padrão dominante na contemporaneidade. 

Considerando que se trata de uma atividade instalada no território brasileiro desde o 

período de colonização, acompanhou todas as fases históricas de formação do povo, do 

território e da economia brasileira. Está presente e interferindo na constituição do espaço 

brasileiro desde a fase de produção de açúcar para o mercado interno e externo era a prioridade, 

posteriormente a fase de estímulo à produção de etanol financiada pela crise energética 

internacional. 

Atualmente, se encontra sob a influência do mercado financeiro por meio da abertura 

do capital de ações quebrando o modelo de gestão vertical, ampliando sua inserção no processo 

de mundialização das agroindústrias a partir de parcerias com empresas internacionais, 
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atravessando o processo de flexibilização das relações de trabalho, ampliando serviços de 

terceirização e novas formas de trabalho e contratação.  

A atividade canavieira, durante quase todo desenvolvimento em território colonial e 

depois brasileiro, foi sustentada com trabalho manual nas operações de corte e plantio de cana, 

adubação, carregamento e processamento. Com o avanço em maquinários, as atividades 

passaram a ser realizadas de forma semi-mecanizada, o corte e o plantio continuaram a ser 

realizados de forma manual, mas a coleta e carregamento passam a ser efetuados por máquinas 

específicas como carregadeiras, tratores e caminhões.  

Atualmente as condições apontam para a realização de todas as operações de forma 

totalmente mecanizada, desde o plantio até o processamento. Todas essas mudanças refletiram 

em desdobramentos da atividade canavieira na sua estrutura como indústria, nas relações de 

trabalho e no perfil do trabalhador.  

O modelo vertical de gestão da atividade canavieira se perpetuou por um período 

considerável. Com características patriarcais, as agroindústrias eram geridas por um grupo 

familiar e concentrava o controle e a realização de todos os processos desde a produção da 

matéria prima até o processo industrial de transformação e a comercialização. Embora essas 

condições ainda se perpetuem em algumas unidades, com ênfase na região Nordeste, é 

perceptível que estas vêm sendo substituídas por um modelo de gestão que tende a 

descentralizar a realização das operações de produção. 

A modernização dos sistemas de produção se torna indispensável como forma de manter 

as unidades em condições de competitividade no setor. As agroindústrias são obrigadas a aderir 

ao movimento como forma de se manter no mercado, caso contrário, são esmagadas pela 

concorrência. 

Esse processo de modernização está ligado a altos investimentos em mecanização, 

insumos, desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas com maior potencial de 

produção e resistência às pragas, que apenas o tradicional capital das agroindústrias pode não 

ser suficiente. A realização de investimentos de grande monta na tecnificação das operações e 

na modernização da gestão se mostra mais comum no Centro-Sul do Brasil onde estão presentes 

condições favoráveis de implementação de técnicas modernas tornando os investimentos 

rentáveis, caso bem atípico de outras regiões brasileiras. 

Considerando a relação dialética entre todos os elementos que compõem a realidade, o 

conjunto de ações no capitalismo tem a capacidade de desencadear novas ações. A abertura do 

capital de empresas agroindustriais canavieiras, além de movimentar o capital e atrair novos 

investimentos, intensifica também a promoção da modernização do sistema de produção e leva 
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a valorização dela mesma em competição com outras agroindústrias, além de ampliar seu 

mercado. Algumas acabam fazendo a junção com outras empresas internacionais ligadas a 

atividade de alimentos e energia e ganham uma imagem empresarial global, em meio a esses 

processos ocorre a ruptura do modelo de gestão vertical para o modelo horizontal. 

A abertura do capital para empresas internacionais faz parte do processo de 

concentração e centralização do capital, no qual grandes empresas como as multinacionais, 

possuem condições melhores e um poder acumulativo maior. Isso induz as pequenas empresas 

a buscar parcerias para conseguir competir no mercado. 

Lapidus e Ostrovitianov (1929) explicam que a concentração e centralização se dão por 

meio do poder entre as empresas no mercado produtivo. As grandes empresas possuem 

vantagens de acessos a ciência, novas tecnologias, compra de mercadorias em larga escala que 

garante descontos. Essas ações em conjunto, aumentam a produção e baixam os custos, 

consequentemente conseguem baixar os preços das mercadorias sem necessariamente perder a 

margem de lucro. Feito isso as grandes empresas ditam o preço em um ritmo que as pequenas 

não acompanham, ficando atrás da concorrência. 

As grandes empresas acabam se sobressaindo no mercado e esmagando as pequenas 

pela capacidade de concorrer e ditar os preços. Para sobreviver, as pequenas empresas 

capitalistas se unem em uma só, somando e concentrando seus capitais para se tornar uma 

empresa forte, de grande capital, capaz de concorrer no mercado competitivo sem serem 

esmagadas pelos baixos preços da concorrência.  Além desses fatores, a junção de diferentes 

capitais abordado pelos autores Lapidus e Ostrovitianov (1929), promovem o desenvolvimento 

da técnica, que é fundamental no processo de aumento da produção com baixos custos, 

garantindo o processo de acumulação. 

Utilizando essa mesma lógica no cenário da agroindústria canavieira no Brasil, as 

parcerias com outras empresas de outros países, somam e ampliam o capital fazendo as mesmas 

se tornarem empresas maiores no quadro internacional. Somando a atuação em mercados 

diferentes por ambas as partes, a união promove a troca e o acesso a mercados mais diversos e 

com maiores possibilidades. 

A centralização do capital por meio da junção de empresas nacionais com 

multinacionais, parte da finalidade de que sozinhas a probabilidade para o crescimento de 

acumulação do capital e poder de concorrência é pequena e demorada. Com a unificação de 

duas ou mais empresas, os problemas individuais acabam sendo suprimidos pela cooperação 

entre ambas, consolidando as empresas e o setor. Levando em conta que no processo de 
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unificação das empresas, aquela que detém maior capital possui mais poderes, torna a sociedade 

desigual. 

Carvalho (2012) mostra que a concentração de capital possui outra face, a partilha do 

capital com empresas que são potências internacionais, promove o colonialismo das nacionais, 

demonstrando um certo domínio das empresas internacionais nos países emergentes, 

monopolizando a exploração dos bens de produção por organizações internacionais. 

Na realidade da atividade canavieira, à medida que as agroindústrias fazem parcerias 

com empresas internacionais, além de promover o aumento do capital, a inserção em novos 

mercados dominados por empresas capitalizadas, também atrai investimentos para o 

desenvolvimento de novas técnicas que otimizam a produção em baixos custos. Essas alianças 

abrem as portas tanto para exploração energética brasileira, como também do capital nacional, 

como uma forma de estabelecer um novo colonialismo, baseado na apropriação de bens de 

produção pelas empresas de países desenvolvidos. 

 A descentralização do comando de gestão é a essência da horizontalidade onde o 

modelo de gestão com base no tradicionalismo e no patriarcalismo é substituído pela gestão 

profissionalizada, contratada especificamente para tal. O capital, por sua vez, pertence a um 

conjunto de acionistas e investidores, podendo este ser de pessoas físicas quanto jurídicas, cada 

qual com seu grau de influência determinado pelo tamanho de capital investido por cada um.  

Esse movimento é gerado em prol de mais investimentos e visibilidade no processo de 

mundialização. Entretanto o lucro também é descentralizado, e quem tem mais capital investido 

tende a ter melhores condições para realizar a acumulação. Podendo as empresas nacionais com 

essa descentralização obter prejuízo no processo de acumulação já que o dinheiro também muda 

de mãos. 

Quanto a participação das multinacionais em empresas nacionais, Carvalho (2012), 

aponta um aumento dos investimentos estrangeiros na fusão ou aquisição de empresas no 

mundo todo, por empresas multinacionais que representam mais de 80% do PIB mundial. Essas 

multinacionais possuem filiais em diversos países e detém a força de trabalho dos mesmos. 

Apesar de pertencer a nacionalidades diferentes, nenhuma das grandes multinacionais 

originam-se de países emergentes. 

É importante atentar-se a questão que os novos investimentos na atividade canavieira 

no Brasil, estão associados ao movimento mais amplo de investimento direto estrangeiro (IDE), 

movimento este que foi facilitado, nos países de economia periférica, pelas privatizações e 

intensificado a partir da década de 1990. Os investimentos estrangeiros são realizados, 

principalmente, por empresas originárias de países de economias centrais, como os da Europa 
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e os EUA, como o objetivo de potencializar a reprodução do capital e controlar a produção do 

mercado global.  

Na agroindústria canavieira os principais mecanismos utilizados pelos investidores 

externos é a construção de plantas desde o seu início (investimento greenfield) ou pela aquisição 

de uma empresa já estabelecida no mercado-alvo (BITTENCOURT; MATTOS; BORINI, 

2017). 

A aquisição total ou parcial de empresas já estabelecidas no segmento da agroindústria 

canavieira tem como intuito central a inserção em novos mercados e até mesmo outros setores, 

se utilizando de empresas já atuantes no mercado, que possuem técnica e tradição no negócio, 

além de já ocuparem uma posição no mercado. Essa estratégia permite ao capital multinacional 

atuar em diferentes atividades e à agroindústria canavieira receber investimentos originários de 

diferentes setores, como de tradings, de fundos de investimento ou mesmo do setor de petróleo.  

Internamente, o funcionamento das agroindústrias também foi modificado com a 

descentralização de poder no comando de gestão, os variados investimentos e parcerias também 

dão origem a novos produtos ligados a agroindústria. Geralmente, os grupos empresariais atuam 

em segmentos diferentes, isso beneficia a movimentação de capital destes hegemônicos em 

tempos de crise em que um setor é desvalorizado ou entra em decadência, enquanto outro 

valoriza ou entra em ascensão, e com isso, equilibra-se a balança.  

É possível encontrar grupos dominantes da atividade canavieira administrando outros 

segmentos como do ramo imobiliário rural, de compra e venda de terra em áreas de expansão 

agrícola, com o lucro derivado da especulação imobiliária agrícola, um exemplo deste, é 

atuação do grupo COSAN, considerado um dos maiores grupos da atividade canavieira no 

Brasil, em atividades de logística ou da distribuição de combustíveis. 

O movimento do capital e o mecanismo de acumulação flexível modificaram a estrutura 

de gestão e das relações de trabalho nas agroindústrias canavieiras. O trabalho manual marcado 

pelo grande número de trabalhadores no âmbito rural ocupados no plantio e corte de cana foi 

substituído pelo moderno modelo mecanizado, substituindo grande parte da mão de obra 

vigente no setor, contraditoriamente, o trabalho por produção ainda se perpetua. 

O trabalho por produção é um dos marcantes efeitos do trabalho precarizado da 

atividade canavieira. Os autores Thomaz Júnior (2002), Moraes (2007), Oliveira (2009) e 

Antunes (2018) trazem em suas obras relatos de superexploração das forças de trabalho e 

adoecimento de trabalhadores pelo excesso de trabalho que o ganho por produção gera, já que 

os salários são baixos e insuficientes para o próprio sustento, fazendo com que os mesmos 
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burlem horários de refeições e de descanso em prol de uma maior produtividade e 

consequentemente aumento na média salarial. 

A transição do modelo de gestão e de organização da produção vertical por um modelo 

horizontalizado estabeleceu possibilidades de que algumas etapas do processo produtivo 

fossem delegadas à terceiros. Apesar da histórica convivência com figura do “gato”, conhecido 

na atividade canavieira como responsável pela contratação de pessoas, principalmente para o 

corte de cana na maioria das vezes não atendendo à legislação trabalhista, a participação de 

capital externo e a necessidade de se credenciar para atendimento de mercados específicos deu 

início à transição do modelo de gestão e estrutura vertical, onde a maioria das relações de 

trabalho era figurada pela agroindústria (contratante) e seus trabalhadores (contratados), para 

um modelo mais flexível, na qual há participação de novos atores. Este movimento consiste na 

adoção de um modelo de gestão e estrutura horizontal, onde ocorre, a partir da terceirização, a 

inserção empresas interpostas entre a agroindústria e os trabalhadores. 

A nova face da terceirização remete a flexibilidade do trabalho como economia de 

gastos e sustento do atual capitalismo é vista por alguns autores, como Druck (2016), não mais 

como uma atividade de segundo plano, mas como uma atividade central com capacidade de ser 

expandida em diferentes campos de produção e serviços. 

A terceirização nas agroindústrias canavieiras se intensificou a partir da modernização 

no setor e a partir da descentralização administrativa e operacional. Como se sabe a atividade 

canavieira é historicamente verticalizada e passa por vários processos no sentido de flexibilizar 

suas estruturas e processos, antes completamente administrados pelas próprias agroindústrias 

que, não raramente, eram de propriedade de uma única família. 

Como parte do movimento de modernização do setor e no sentido de viabilizar o acesso 

a novos investimentos e mercados, muitas agroindústrias canavieiras fizeram parcerias com 

empresas globais, abriram parte do capital em ações da empresa para outros investidores. 

Aliado a essa mudança foi adotado o processo de horizontalização dos processos operacionais, 

como parte do pacote de modernização e também um dos fatores aclamados pelos economistas 

como forma de otimizar a acumulação de capital.  

Essa horizontalidade rompe com todos os processos de transformação de matéria-prima 

até o produto final executado diretamente pela agroindústria canavieira, de forma a otimizar 

tempo e melhorar a produção contratando empresas especializadas que façam serviços de parte 

operacional da empresa. Sendo neste modelo de organização que ocorre a intensificação do 

processo de terceirização do trabalho nas agroindústrias canavieiras. 
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Mesmo que ocorra em espaços temporais distintos, os motivos de terceirização são 

basicamente os mesmos em todas as indústrias, dentre eles, otimizar o tempo, diminuir os custos 

de produção e aumentar os lucros. Assim é caracterizado o processo de terceirização nas 

agroindústrias modernas em associação com o grande capital. 

O que instiga a investigar a terceirização nas agroindústrias além de entender o processo 

em si, é compreender a interferência do processo na organização espacial, o que será verificado 

a seguir. Embora exista certo padrão quanto ao processo de terceirização, estes acontecem em 

diferentes espaços dotados de características naturais históricas e culturais distintas, portanto, 

com efeitos socioespaciais heterogêneos. 

É com esse propósito que a próxima seção disserta sobre o processo de expansão da 

atividade canavieira na Microrregião Sudoeste de Goiás com o olhar sobre o processo de 

terceirização que acompanha esta atividade, buscando lançar luz sobre as condições sob as quais 

ele ocorre e seus efeitos nos diferentes municípios da microrregião.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE 

CANAVIEIRA NA MICRORREGIÃO SUDOESTE DE GOIÁS 
 

No estado de Goiás, em específico na microrregião Sudoeste de Goiás, a ampliação da 

atividade canavieira ocorreu, de forma prioritária, a partir de unidades instaladas pertencentes 

a grupos de agroindústrias canavieiras paulistas, empresas com grande capacidade de 

investimento, com acesso a linhas de crédito subsidiado ou programas de isenção fiscal, que 

adotam padrões modernos de produção, que levam suas tecnologias e formas de gestão para os 

territórios antes dominados pela produção de grãos e pela produção de carne. 

A agroindústria canavieira está presente na Microrregião Sudoeste de Goiás desde a 

década de 1940, no entanto, sua participação enquanto elemento de transformação do espaço e 

de impacto na economia se manteve limitada até o advento do Proálcool, quando ocorreu uma 

tímida ampliação da presença da atividade na escala da Microrregião. A inserção de forma mais 

notável ocorre somente por ocasião do movimento de expansão da agroindústria canavieira 

iniciado a partir de 2005.  

A reativação de plantas agroindustriais e, principalmente, a instalação de novas plantas 

com elevada capacidade de processamento são responsáveis por colocar esta atividade no centro 

de debates e desencadear a disputa por terras com o tradicional setor de grãos. Considerando as 

territorialidades postas, a (re)inserção da agroindústria canavieira se torna elemento com força 

suficiente para desencadear processos de reconfiguração das territorialidades com rebates de 

cunho social e econômico. 

Goiás é um dos estados brasileiros que mais tem se destacado na atividade canavieira. 

No acompanhamento de safra realizado pela Conab de dezembro de 2020 (CONAB,2020) o 

estado ocupava o segundo lugar quanto à produção de cana-de-açúcar e seus derivados em nível 

nacional, e primeiro lugar na região Centro-Oeste. Segundo os dados, a área total cultivada com 

cana-de-açúcar na safra de 2019/2020 chegou a 1.123,6 mil hectares, com área colhida de 974,4 

mil hectares, resultando a uma produção de 75,8 milhões de toneladas processadas. A avaliação 

feita no estado mostra um aumento na produção de cana-de-açúcar destinada a fabricação de 

açúcar, em decorrência dos preços em alta, e uma expectativa de diminuição da fabricação de 

etanol.  

Considerando que a matéria-prima (cana-de-açúcar) pode ser destinada tanto à produção 

de etanol quanto à produção de açúcar, são as condições mercadológicas que irão fazer pender 

a balança para um ou outro lado, destinando mais matéria-prima para o açúcar ou o etanol. Uma 

parte significativa das unidades agroindustriais instaladas no estado de Goiás foi originada do 
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movimento de expansão recente, onde o etanol era a prioridade, o estado conta com maior 

capacidade instalada para a produção de etanol.  

Algumas unidades de grande porte, inclusive na Microrregião Sudoeste de Goiás, como 

a Cerradinho Bio (Chapadão do Céu), a Raízen (Jataí) e as unidades da Atvos (Perolândia, 

Mineiros) não contam com equipamentos para a produção de açúcar, sendo destinadas à 

produção de etanol, cogeração de energia elétrica e subprodutos. Outro caso a ser considerado 

é o de unidades que também não contavam com os equipamentos para a produção de açúcar, 

mas realizaram a instalação recentemente, como é o caso da Energética Serranópolis. Estas 

unidades contribuem para que o balanço entre a destinação de cana para a produção de etanol 

ou açúcar possa se tornar mais flexível e, de fato, controlada pelo mercado em períodos de curto 

prazo. 

A microrregião do Sudoeste de Goiás tem sido uma das áreas de foco da expansão da 

atividade canavieira, várias unidades foram instaladas na microrregião a partir do ano de 2005. 

Embora já existissem unidades instaladas em períodos anteriores, é a partir de 2005 que ocorre 

o movimento de expansão de agroindústrias canavieiras com características greenfield. Estas 

unidades são aquelas construídas com a mais recente tecnologia em locais onde não havia outra 

instalação com a mesma finalidade. Se contrapõem às unidades brownfields, instaladas em 

etapa técnica anterior ou reativadas a partir de instalações também de uma etapa técnica 

anterior. 

A microrregião do Sudoeste de Goiás, composta por 18 municípios (mapa 1), possui 

uma localização considerada estratégica ao mercado de commodities, inclusive dos derivados 

de cana-de-açúcar. Além de estar próxima à São Paulo, centro que detém o monopólio da 

atividade canavieira, por ser o maior produtor e onde se concentram os centros de pesquisas 

dessa atividade, a microrregião reúne condições para subsidiar a expansão do agronegócio 

canavieiro no Centro-Sul, onde unidades implementadas são em sua origem de grupos paulistas, 

como posto por Mesquita, Castillo e Lourenço (2019).  

As fronteiras com os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul beneficiam a 

logística de escoamento da produção dos municípios desta microrregião, pois a estrutura de 

ferrovias dos municípios de Chapadão do Sul (MS) e Rondonópolis (MT) servem de suporte 

para o escoamento até o destino final, inclusive para o estado de São Paulo e para o porto de 

Santos. 
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Mapa 1 - Localização da área de Estudo 

 
Fonte: IMB/2015. 

 

Segundo as informações do jornal online NovaCana, a microrregião possui um total de 

dez unidades agroindustriais de cana-de-açúcar implantadas e uma unidade agroindustrial de 

milho para produção de etanol. Do total de 11 agroindústrias implantadas, 9 se encontram em 

operação e se distribuem por diferentes municípios (tabela 3).  

Dentre as unidades presentes, só uma é proveniente do Proálcool (Energética 

Serranópolis), grande parte das unidades são de grupos que já atuam no setor canavieiro no 

estado de São Paulo (CerradinhoBio, Raízen, Atvos), com características de empresas de capital 

aberto a investimentos estrangeiros. Apenas duas unidades agroindustriais canavieiras se 

enquadram no perfil de empresa familiar (Energética Serranópolis, Usina Serra do Caiapó). 

As agroindústrias que predominam a microrregião do Sudoeste de Goiás fazem parte do 

monopólio de grupos paulistas no setor canavieiro, que ampliaram suas atividades em novos 

territórios, com ênfase nas áreas de Cerrado goiano, a implementação de unidades modernas, 

de capital aberto, consiste em uma produção em larga escala, com sistema mecanizado e modelo 

de gestão horizontal. 
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Tabela 3 - Unidades agroindustriais do setor canavieiro no Sudoeste de Goiás 

Municípios Agroindústrias canavieira 

implantadas 

Ano de implementação 

Jataí Raízen Centro-oeste 2007 

Serranópolis Energética Serranópolis 1980 

Chapadão do Céu CerradinhoBio 2007 

Santa Helena de Goiás Usina Cambuí (Vale Verdão S.A) 2012 

Montividiu Usina Serra do Caiapó 2006 

Santo Antônio da 

Barra 

Usina Floresta (Vale Verdão S.A) 2009 

Mineiros Atvos - Unidade Morro Vermelho 

*Antiga Odebrecht 

2009 

Perolândia Atvos - Unidade Água Emendada 

*Antiga Odebrecht 

2009 

Rio Verde Unidade Decal 2008 

Santa Helena de Goiás Usina Santa Helena (Grupo Naoum) 1944 

Chapadão do Céu Neomille 2018 

Fonte: Jornal Novacana, 2021. 

Um fator isolado e novo na microrregião do Sudoeste de Goiás é a instalação da 

Neomille, unidade de processamento de milho para produção de etanol, essa unidade é 

subsidiária da CerradinhoBio em Chapadão do Céu. A estrutura da Neomille encontra-se 

instalada nas próprias dependências territoriais da unidade CerradinhoBio que é processadora 

de cana-de-açúcar. Esse acontecimento reflete um movimento de inserção do milho para 

produção de etanol, utilizando como base o agronegócio da cadeia de grãos, muito marcante no 

Cerrado brasileiro. 

As unidades da Atvos, da Raizen e da Cerradinho Bio, além de serem as que contam 

com maior capacidade de processamento instalada, se configuram como representantes do 

modelo de organização e gestão que tende a se tornar dominante na atividade, em detrimento 

aos tradicionais grupos usineiros familiares. 

Para identificar a expansão dessa atividade canavieira no cenário da microrregião do 

Sudoeste de Goiás, é necessário fazer uma análise temporal, de como era produção da cana-de-

açúcar antes e depois da implementação das unidades canavieiras com características 

greenfields. 
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Tabela 4 - Produção de cana-de-açúcar na microrregião do Sudoeste de Goiás entre 2005 e 2019 

Variável 2005 2019 

Área plantada (hectares) 41.184 226.200 

Área colhida (hectares) 40.164 226.200 

Quantidade produzida (Toneladas) 3.377.221 20.670.500 

Rendimento médio da produção 

(Quilogramas por Hectare) 

84.085 91.382 

Valor da produção (mil reais) 97.939 2.254.673 

Fonte: PAM/IBGE, 2019. 

 

De acordo com os dados da tabela 4, a área de cana-de-açúcar plantada e colhida ao 

longo dos anos aumentou consideravelmente. Entre os anos de 2005 e 2019 (último ano com 

dados disponibilizados) a área de plantio quintuplicou, demonstrando que a implementação das 

novas unidades agroindustriais tem se expandido e modificado a estrutura agrícola da 

microrregião.  

O rendimento da produção de cana por hectare também tem aumentado, o que leva a 

entender que as agroindústrias canavieiras têm potencializado a produção por meio de técnicas 

que permitem produzir mais sem necessariamente aumentar a área de produção. Cabe ressaltar, 

neste caso, tantos os avanços tecnológicos quanto também de modificações genéticas das 

plantas para uma alta produtividade e contenção de pragas, evitando prejuízos. 

O aumento do valor da produção é uma consequência da expansão de área plantada com 

cana-de-açúcar e aumento da produção, mas também deve ser considerado a otimização da 

produção a partir da mecanização, a inserção da tecnificação na atividade canavieira, como 

fatores também correlacionados às variações de cotações no mercado. 

Com a implementação de unidades canavieiras, outro fator que muda é o mercado de 

trabalho e pessoas vinculadas as atividades canavieiras ou de serviços que atendem essas 

unidades. Por se tratar de agroindústrias modernas, de empresa enxuta e gestão horizontal, 

alguns serviços da atividade canavieira são terceirizados. De forma geral, a atividade se coloca 

como importante fonte de empregos com uma quantidade de vínculos considerável. 

Inicialmente, é necessário esclarecer que para efeitos da identificação dos trabalhadores 

da agroindústria canavieira foram utilizadas as categorias de Cultivo de cana-de-açúcar, 

Fabricação de açúcar em bruto e Fabricação de álcool no conjunto das variáveis da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). É também, necessário esclarecer 

que para efeitos de publicação na base de dados do Programa de Disseminação de Estatísticas 

do Trabalho, são utilizados os parâmetros informados pelas empresas na Relação Anual de 
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Informações Sociais (RAIS), e por ser um sistema no qual as empresas realizam a alimentação, 

é comum que ocorram equívocos quanto à informação da atividade econômica na qual a 

empresa se encaixa.  

Outra observação necessária é o fato de que as agroindústrias canavieiras podem ter 

como registro de atividade principal junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

qualquer uma das três atividades, no entanto, realizarem, na prática, as três atividades. Empresas 

que têm registrado a fabricação de álcool como atividade principal podem realizar as atividades 

de cultivo de cana-de-açúcar e produção de açúcar como atividades secundárias. 

 Nesse último caso, os vínculos na atividade de cultivo de cana-de-açúcar não teriam 

diminuído, mas estariam registrados em outra atividade que corresponde a atividade principal 

da agroindústria. Assim, o conjunto das três atividades se coloca em condições de representar 

de forma mais precisa o universo dos trabalhadores que atuam na agroindústria canavieira. 

Gráfico 4 - Vínculos na atividade canavieira entre 2006 e 2019 na microrregião Sudoeste de Goiás 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Podemos identificar (Gráfico 4) que os vínculos na agroindústria canavieira são 

ampliados a partir do ano de 2006, com destaques para os anos 2011 e 2012, quando alcança 

seu ápice. Isso ocorre por que os primeiros anos entre 2006 e 2007, compreende a fase de 

implementação das estruturas das primeiras unidades canavieiras greenfields. O aumento de 

vínculos a partir de 2008 corresponde ao início das operações das agroindústrias instaladas, que 

requer mais mão de obra para a produção, com a implementação das outras unidades nos anos 
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seguintes ocorre o aumento de vínculos para alcançar a condição de estabilidade após o ano de 

2014. 

Esta avaliação inicial indica apenas o movimento de ampliação da atividade, sem, no 

entanto, identificar o perfil das empresas empregadoras. Assim, no conjunto apresentado estão 

todos os empregados em empresas que declararam ter como atividades principais o cultivo de 

cana-de-açúcar, a fabricação de açúcar em bruto e a fabricação de álcool. 

 A avaliação detalhada das informações disponíveis pelo Programa de Disseminação de 

Estatísticas do Trabalho é capaz de indicar particularidades que permitem identificar a 

existência e as características de empresas que atuem em alguma destas três atividades além 

daquelas que realizam o processamento da cana-de-açúcar. Tal avaliação será realizada na 

seção seguinte deste estudo, no sentido de identificar o movimento de terceirização do trabalho 

no recorte avaliado, com foco específico em três unidades com diferentes características, 

localizadas na Microrregião Sudoeste de Goiás.  

Independentemente das oscilações observadas entre as três atividades que compõem a 

agroindústria canavieira, o fato é que em seu conjunto este segmento se coloca como importante 

empregador no recorte da microrregião, mantendo quantidade significativa de postos de 

trabalho que se aproxima a uma média de oito mil vínculos nos últimos cinco anos avaliados. 

Em síntese, percebe-se que a atividade canavieira, por suas características diversas 

desde o processo de produção de matéria-prima até o produto final, consegue provocar uma 

dinâmica tanto no mercado de trabalho dos municípios que possuem unidades em operação, 

como também na economia local. 

A recente ampliação da atividade canavieira em território goiano, ocorrida a partir do 

ano de 2005, é resultado de um conjunto de fatores. Além da demanda por fontes energéticas, 

em especial o etanol, a ação estatal, mais uma vez foi protagonista no movimento de 

territorialização da agroindústria canavieira na região.  

O Plano Nacional de Agroenergia (2006) sintetiza as ações estatais na esfera federal 

para viabilizar a produção de etanol para além das tradicionais áreas de concentração da 

atividade. Apesar de o estado contar com a produção canavieira com finalidade industrial desde 

a década de 1960, seu território pouco servia ao cultivo de cana-de-açúcar até o início do 

movimento de expansão. 

O território goiano foi apropriado, parcialmente, pela agroindústria canavieira a partir 

do Proálcool, sendo na década de 1980 quando ocorre o primeiro movimento de expansão da 

atividade canavieira no estado, sustentada por ações estatais. Segundo Sampaio (2019) a 

expansão da atividade em Goiás se deu por dois fatores principais, o processo de implementação 
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do Proálcool que visava atender à necessidade de suprimento energético e a contribuição do 

Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do estado de Goiás (FOMENTAR), que 

visava a industrialização de produtos agropecuários, ente eles, a cana-de-açúcar.  

Goiás iniciou a década de 1980 com duas unidades agroindústrias canavieiras 

instaladas e a década de 1990 com 24 [...]. Com isso, em termos relativos, ao longo 

da década de 1980 Goiás aumentou em 940% sua participação sobre a produção 

alcooleira nacional, passando de 0,24% do total produzido no país para 2,53%. Com 

relação ao açúcar, ampliou sua participação em 124%, de 0,25% para os ainda 

módicos 0,57%. Em termos absolutos esses números não são tão expressivos, mas 

demonstram a primazia do biocombustível, em relação ao açúcar, no processo de 

expansão e interiorização da canavicultura goiana. Em Goiás, ao contrário do que 

ocorreu com tradicionais estados produtores como São Paulo e Pernambuco, não foi 

o açúcar que introduziu a cultura canavieira em grande escala no estado, mas sim o 

álcool. (SAMPAIO, 2019. p. 5) 

De acordo com o autor, no início da década de 1980 o estado de Goiás produzia 32.700 

m³ de etanol, alcançando 363.650 m³ em 1985. No início da década de 1990, fase de declínio 

dos programas governamentais, a produção cai para 224.800 m³ (SAMPAIO, 2019). Assim, o 

primeiro ciclo de crescimento compreende à década de 1980. 

Na microrregião Sudoeste de Goiás, até o início da década de 1980, havia apenas uma 

unidade agroindustrial canavieira em funcionamento, localizada no município de Santa Helena, 

uma planta instalada em um momento técnico anterior e com capacidade de produção limitada 

em relação à escala de processamento das unidades mais recentes (SILVA, 2016). A expansão 

da década de 1980 proporcionada pelo Proálcool não foi capaz de transformar decisivamente 

as características na microrregião, visto que apenas uma nova unidade foi instalada, sendo esta, 

uma destilaria no município de Serranópolis. 

O incentivo estatal foi a princípio, o grande responsável pela expansão da atividade 

canavieira no estado de Goiás. Entretanto, ao observar o mapa 2, avaliando especificamente a 

microrregião Sudoeste de Goiás, pode-se constatar uma expansão tímida em comparação ao 

período pós 2005 na mesma região.  

Ao final do primeiro ciclo de expansão da agroindústria canavieira no estado, a 

Microrregião Sudoeste de Goiás contava com a Usina Santa Helena e a Energética Serranópolis, 

ambas com características de empresas com estrutura familiar, tradicional, responsáveis diretas 

por todas as atividades operacionais, desde a produção de matéria prima a produção dos bens 

finais. Atualmente, apenas a Energética Serranópolis encontra-se em operação.     
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Mapa 2 - Agroindústrias canavieiras instaladas até o final da década de 1990 na microrregião Sudoeste 

de Goiás 

 
Fonte: SIEG, 2021. 

 

Entende-se que as unidades canavieiras instaladas durante o período de atuação do 

programa governamental foram resultados da necessidade de produção energética e também de 

incentivos à produção e industrialização da tradicional agroindústria no Brasil, neste caso 

específico a cana, mas que ainda não havia ocupado, de forma incisiva, o território goiano. O 

movimento se encaixa de forma viável na ideia desenvolvimentista da expansão canavieira, 

apoiando-se na estrutura fundiária e de serviços, refletindo essa expansão até o final da década 

de 1990.    

Com a desaceleração do programa governamental, ainda na década de 1990, e a entrada 

de um novo milênio, a expansão da atividade canavieira no estado se mantém estagnada, sendo 

retomada a partir de 2005 com a instalação de novas unidades. O movimento mais recente 

proporcionou a instalação e reativação de unidades agroindustriais canavieiras em Goiás por 

grupos já existentes e atuantes em outros estados, principalmente paulistas. 

As novas unidades fazem parte de um novo modelo de gestão empresarial, horizontal, 

em que tanto os processos como sua gestão e capital, funcionam com agentes diversos. Sendo 

assim, em geral, possuem capital aberto para investidores e iniciativa privada, possuem 
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atividades terceirizadas na atividade operacional, fazem parte de um mercado global e são 

controladas por grupos fortemente capitalizados. 

No contexto atual, o território da microrregião Sudoeste de Goiás conta com 11 unidades 

agroindustriais canavieiras em diferentes condições quanto a produção, gestão, capacidade de 

processamento e origem do capital controlador. Neste grupo há desde agroindústrias com perfil 

tradicional até as dotadas de tecnificação mais intensiva e com capacidade de produção 

diversificada e em larga escala.    

Mapa 3 - Agroindústrias canavieiras instaladas na microrregião Sudoeste de Goiás a partir de 2005 

 
Fonte: SIEG, 2021. 

 

Com base na comparação dos mapas 2 e 3, é perceptível o avanço expressivo da 

atividade canavieira em diferentes municípios da microrregião nos últimos 15 anos. O fato é 

que a dinâmica da atividade canavieira neste território se deu tardiamente, porém de forma 

acelerada. Destaca-se nesse movimento da expansão canavieira a atuação de capitais originados 

na atividade canavieira ou em outros segmentos de negócios no Brasil e no exterior, como é o 

caso dos grupos Odebrecht, Raízen (COSAN + SHELL) e CerradinhoBio.  

 É necessário reforçar que os diferentes perfis foram essenciais na definição da escolha 

das unidades a serem avaliadas. Parte-se do princípio de que elas sejam representantes de 

diferentes extratos, perfis e estratégias no conjunto das agroindústrias canavieiras. 
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Independentemente do perfil, o conjunto das unidades agroindustriais canavieiras foi capaz de 

proporcionar considerável quantidade de postos de trabalho.  

No recorte da microrregião, o movimento de expansão iniciou-se com menos de dois 

mil trabalhadores, ultrapassando os nove mil postos de trabalho nos anos de 2011 e 2012 para 

fechar a série com quase oito mil postos de trabalho (Gráfico 5).  

Gráfico 5 -  Microrregião Sudoeste de Goiás - Postos de trabalho formais na agroindústria canavieira 

(2006/2019) 

 

Fonte: ME (2021). Org. SILVA (2021) 

 

 A redução observada após o ano de 2012 se dá com o encerramento das operações nas 

unidades localizadas nos municípios de Rio Verde e Montividiu devido a questões comerciais. 

Como discutido anteriormente, o movimento de expansão é resultado de transformações 

de ordem técnica e econômica que repercutiu na agroindústria canavieira brasileira levando ao 

transbordamento da produção canavieira de seu tradicional centro de produção em direção ao 

interior, onde seria possível encontrar condições favoráveis para a instalação de novas unidades 

de processamento e reprodução do capital, se aproveitando, inclusive, de vantagens que estados 

e municípios tendem a oferecer na ocasião de investimentos desta monta.  

Do ponto de vista da composição do capital, as tradicionais empresas familiares 

passaram a ter capital de outras origens, ora se colocando como concorrentes, ora realizando 

parcerias e fusões. Mesmo com as alterações, é possível afirmar que os grupos de origem 

paulista continuam controlando a maior parte dos canaviais e a capacidade de processamento 

instalada.  
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Os grupos que se mantiveram na liderança possuem características de gestão modernas, 

grande capacidade de processamento, gestão profissionalizada e acesso aos mercados nacionais 

e internacionais. Quanto a estrutura interna, o setor caminha no sentido de adotar padrão menos 

verticalizado ao incentivar a ampliação da contratação de fornecedores de matéria-prima e de 

empresas que realizem determinadas etapas do processo produtivo.  

Embora exista esta tendência, quando observada a escala do setor, o comportamento 

entre os grupos empresariais não é uniforme. As estratégias e as condições para a realização da 

produção se diferenciam entre os grupos e até mesmo entre as unidades, visto que elas 

dependem de variáveis que nem sempre se colocam como passíveis de alteração sem elevados 

custos econômicos e de tempo.  

Levando em consideração que o conjunto das unidades agroindustriais instaladas na 

microrregião Sudoeste de Goiás se mostra heterogêneo em relação ao seu perfil técnico, 

estrutural, a origem do capital, aos modelos de gestão e a capacidade de produção, faz-se 

necessário investigar de forma individualizada como essas agroindústrias e esses grupos 

empresariais foram se organizando no território e como ocorre a relação com a terceirização do 

trabalho.  

Considerando a diversidade de perfis entre as unidades, esta seção busca analisar três 

unidades agroindustriais canavieiras instaladas e em operação na microrregião Sudoeste de 

Goiás, com perfis distintos e portadoras de particularidades na estrutura de gestão, na realização 

de investimentos recentes e nas estratégias.  

A primeira é uma unidade instalada em 2007 no município de Jataí por um dos maiores 

e tradicionais grupos empresariais canavieiros no Brasil. A referida unidade se caracteriza pela 

adoção de técnicas modernas de produção e gestão.  

A segunda unidade localizada no município de Chapadão do Céu, instalada no ano de 

2009, proveniente de um grupo empresarial paulista, que chega ao município como uma 

unidade de capital familiar e posteriormente passa por alterações organizacionais e pela abertura 

do capital. Do ponto de vista técnico, as duas primeiras unidades podem ser classificadas como 

greenfield e se dedicam à produção de etanol e a cogeração de energia.  

A terceira unidade agroindustrial está instalada no município de Serranópolis desde a 

década de 1980, é proveniente do Proálcool, e possui uma estrutura de gestão familiar, com 

menor escala de produção em relação as duas outras e, recentemente, adicionou a produção de 

açúcar ao seu portfólio de produtos. 
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Na sequência estas três unidades e suas estratégias quanto à terceirização serão 

analisadas no sentido de tentar identificar alguma tendência de alteração que indique novos 

elementos na relação capital x trabalho neste segmento produtivo. 

 

4.1 Agroindústria canavieira no município de Jataí 

  

A agroindústria canavieira no município de Jataí se faz presente por meio de uma 

unidade instalada pelo grupo Cosan no ano de 2007, com início de suas operações em 2008, 

sendo a primeira unidade canavieira do grupo instalada no estado de Goiás (COSAN, 2007). O 

município até então, nunca havia contado com empresas deste segmento para fins industriais, 

sendo essa a primeira, atualmente única, agroindústria canavieira operando no município.  

A escolha do município foi baseada em um conjunto de condições como a localização, 

que dava acesso aos grandes centros para escoamento de mercadorias e nas características 

naturais (clima, solo e relevo) que beneficiavam a produção de cana-de-açúcar de forma 

mecanizada com rendimento satisfatório (COSAN, 2007).  

Considerando que se trata de um município territorializado pela produção de grãos e de 

carnes (SILVA, 2011), houve resistência à instalação da unidade canavieira por parte de 

produtores de grãos da região, devido a competição pelo território, com repercussões no 

ordenamento legal municipal por meio da criação de instrumento legal para limitar o cultivo de 

cana-de-açúcar no município3.  

A instalação da atividade, embora tenha ocupado parte do espaço utilizado para a 

produção de grãos, não pode ser considerada nociva para todos os atores envolvidos, uma vez 

que ela favoreceu parte dos proprietários rurais que arrendaram suas terras ou se tornaram 

fornecedores de cana-de-açúcar e, também, parte da sociedade pela geração de empregos. 

O grupo COSAN, responsável pelo empreendimento, atua no segmento canavieiro 

desde 1936, com a Usina Costa Pinto no município paulista de Piracicaba. A partir de 1986 teve 

início o processo de expansão por meio da aquisição de unidades e mais tarde com a instalação 

de novas plantas industriais. Para além do crescimento da produção e do número de unidades a 

                                                           
3 A Lei nº 082/2010 aprovada pela câmara de vereadores município de Jataí em 21 de dezembro no ano de 2010, 

deliberava ações para a política de desenvolvimento rural definindo as diretrizes e normas para emitir a 

Certidão de uso do solo. Resultando no zoneamento agrícola do município que preservava o uso do solo para 

atividades agropecuárias e industriais já consolidadas no município, e evitando a propagação de monocultura 

de cana de açúcar, que de acordo com a lei ficou limitada ao um plantio de até 50 mil hectares (CAMARA 

MUNICIPAL questionada judicialmente quanto à sua constitucionalidade e, na prática, nunca se efetivou, pois 

o artigo 22 da Constituição Federal fala que Compete privativamente à União legislar sobre o direito agrário 

(SILVA, 2011).  DE JATAÍ, 2010).    
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empresa avança no movimento de reordenamento técnico e estrutural de acordo com os 

preceitos do regime de acumulação flexível.  

Este movimento possibilitou a diversificação da atuação para outros segmentos, em 

especial os de logística, gás natural, lubrificantes, postos de combustíveis e também, a 

internacionalização das atividades, a realização de fusões e aquisições e a abertura de capital. 

Em 2011, em um destes movimentos, ocorre a associação com a petroleira global Shell, 

que deu origem à joint venture Raízen. A empresa, que atua no ramo energético com a produção 

e distribuição de etanol, açúcar, combustíveis e bioenergia, realiza ações de marketing e 

certificação, como tem comumente acontecido em muitas agroindústrias, no sentido de criar 

uma imagem de sustentabilidade e acessar novos mercados. 

Até o ano de 2020 a Raízen possuía um total de 26 unidades de agroindústrias 

canavieiras no Brasil (Quadro 1), sendo assim, um grande monopólio canavieiro, com uma 

unidade no estado de Goiás, outra no estado do Mato Grosso do Sul e as outras vinte quatro 

concentradas no estado de São Paulo.  

Quadro  1 - Agroindústrias canavieiras do Grupo Raízen- 2020 

UNIDADES CIDADE UF 

Unidade Caarapó Caarapó MS 

Unidade Centroeste Jataí GO 

Unidade Junqueira Igarapava SP 

Unidade Gasa Andradina SP 

Unidade Mundial Mirandópolis SP 

Unidade Univalem Valparaiso SP 

Unidade Benálcool Bento de Abreu SP 

Unidade Destivale Araçatuba SP 

Unidade Maracaí Maracaí SP 

Unidade Paraguaçu Paulista Paraguaçu Paulista SP 

Unidade Tarumã Tarumã SP 

Unidade Ipaussú Ipaussu SP 

Unidade Bonfim Guariba SP 

Unidade Araraquara Araraquara SP 

Unidade Tamoio Araraquara SP 

Unidade Produtora da Serra Ibaté SP 

Unidade Santa Cândida Bocaína SP 
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Unidade Dois Córregos Barra Bonita SP 

Unidade Paraíso Brotas SP 

Unidade da Barra Bonita Barra Bonita SP 

Unidade Costa Pinto Piracicaba SP 

Unidade Santa Helena Rio das Pedras SP 

Unidade Bom Retiro Capivari SP 

Unidade Rafard Rafard SP 

Unidade São Francisco Elias Fausto SP 

Unidade Diamante Jaú SP 

Fonte: Raízen.com.br/2021. 

 

No ano de 2021, o Grupo Raízen se expande a partir da compra da Biosev (empresa do 

ramo energético do Grupo Louis Dreyfus) por 3,6 bilhões de reais adquirindo o total de nove 

unidades agroindustriais com capacidade total de moagem de 32 milhões de toneladas de cana-

de-açúcar nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais (Quadro 2). Também 

foram adquiridos 280 mil hectares de cana (NOVACANA, 2021).  

O negócio foi apontado como vantajoso, devido ao potencial operacional, a localização 

das unidades que contam com ambiente de produção e logística favoráveis e a condição 

financeira da Biosev que forçou para baixo o valor da aquisição. 

Quadro  2 - Agroindústrias canavieiras adquiridas pela Raízen da Biosev no ano de 2021 

UNIDADES CIDADE UF 

Unidade Produtora de Santa Elisa Sertãozinho SP 

Unidade Produtora do Vale do Rosário Morro Agudo SP 

Unidade Produtora MB Morro Agudo SP 

Unidade Produtora Continental Colômbia SP 

Unidade Produtora de Leme Leme SP 

Unidade Produtora de Lagoa da Prata Lagoa da Prata MG 

Unidade Produtora de Passa Tempo Rio Brilhante MS 

Unidade Produtora de Rio Brilhante Rio Brilhante MS 

Centro Administrativo Sertãozinho Sertãozinho SP 

Fonte: Raízen.com.br/2021. 

 

Com a compra das novas unidades, a Raízen chega ao número de 35 unidades de 

produção, espalhadas pela região Centro-Sul. Segundo matéria da União Nacional da 
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Bioenergia, com a compra das novas unidades, a Raízen passa a liderar o ranking como maior 

produtora de açúcar e etanol de cana do mundo (UDOP, 2021).  

A respeito da unidade da Raízen em Jataí (GO), desde a sua instalação no ano de 2007, 

a unidade adotou operações fortemente mecanizadas, com elevado padrão tecnológico na 

intenção de adotar padrão estrutural menos verticalizada ao incentivar a ampliação da 

participação de fornecedores. Ou seja, o alto padrão de produção e gestão das unidades paulistas 

do mesmo grupo, que se instala de início ainda como COSAN, são transferidas para as novas 

unidades, como o caso de Jataí.  

Em entrevista realizada por Silva (2011) com o gerente geral da agroindústria canavieira 

no município de Jataí na sua fase inicial de operação, quando questionado sobre os interesses 

da unidade em adquirir terras, desenvolvimento da produção, o entrevistado deixa claro que 

Não é de interesse da empresa comprar terras na região, a região já é valorizada e o 

preço da terra já possui valor alto que diminui a chances de um bom lucro sobre ela. 

A área que foi comprada foi uma exigência do ministério público para criação de 

reserva ambiental. Para operação a unidade tem intuito na contratação de 50% de 

fornecedores, como também 50% de arrendamentos. (Diretor Geral da Cosan Centro-

Oeste em entrevista para SILVA, 2011) 

 

A unidade instalada no município possui capacidade de produção de etanol e a 

cogeração de energia elétrica a partir da queima de bagaço. A capacidade de esmagamento 

instalada é de 3,8 milhões de toneladas/ano, com a produção de 92,07 litros de etanol hidratado 

por tonelada de cana (COSAN, 2007).  

A atividade canavieira se tornou uma importante empregadora no recorte do município. 

Desde o início de suas operações, o segmento canavieiro rapidamente ampliou o número de 

trabalhadores alcançando seu pico no ano de 2011 com mais de 1.400 trabalhadores.  

No período posterior ocorre uma gradativa redução até o ano de 2015, quando alcança 

a quantidade de 885 trabalhadores (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Trabalhadores na atividade canavieira no município de Jataí (GO) por CNAE – 2007/2019 

 
Fonte: ME (2021). Org.: SILVA, 2021. 

 

O período posterior à 2015 traz um movimento de elevação do número total de 

trabalhadores para alcançar 1.158 postos de trabalho no ano de 2019. O que chama a atenção 

para o movimento é a elevação dos postos de trabalho na atividade de Cultivo de cana-de-

açúcar, que inicia o período com sete postos de trabalho e fecha a série com 180 postos.  

É necessário esclarecer que a organização dos dados divulgados pelo Ministério da 

Economia relativos à RAIS, quando estratificados usando a Classificação Nacional de 

Atividades Econômicas, permite verificar que a elevação do número total de trabalhadores nos 

últimos anos se deu, especificamente, em empresas classificadas como produtoras de cana-de-

açúcar e não na fabricação de álcool. Os dados indicam, portanto, a tendência à descentralização 

da produção de matéria-prima em relação à fabricação de álcool.  

Esse movimento fortalece a tese de que há uma intenção de tornar a estrutura menos 

verticalizada, em consonância com o que vem sendo discutido neste estudo. Corrobora com a 

leitura realizada, as intenções declaradas da empresa desde a sua instalação no município. 

Segundo o diretor da empresa na época da instalação, o perfil do grupo não é de uma empresa 

verticalizada, e sim de uma empresa que produz com participação de terceiros, principalmente 

para o manejo de matéria-prima. 

O setor hoje usa mão-de-obra terceirizada, pegando essa unidade estabilizada 

movimenta-se um número de 2.800 funcionários diretos e indiretos, é um setor que 

usa muita mão de obra. O caro da nossa produção é a colheita, não é intenção da nossa 

usina ser o melhor produtor, a intensão é que tenha e seja o fornecedor, pois a gestão 
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dele é mais barato o custo. Para a agroindústria a gestão é mais cara. (Diretor Geral 

da Cosan Centro-Oeste em entrevista para SILVA, 2011) 

 

Para além da contratação de fornecedores, outra ação no sentido de tornar a estrutura 

mais flexível é a contratação de empresas para realizar determinadas tarefas no conjunto da 

produção de derivados de cana-de-açúcar. Algumas destas tarefas específicas são realizadas por 

outras empresas há décadas, como o transporte (de trabalhadores, de matéria-prima ou de 

produtos finais), a manutenção de maquinários e serviços de vigia e limpeza. A “novidade” 

seria a contratação de empresas para a realização de etapas específicas no preparo de solo, 

plantio, corte e carregamento de cana-de-açúcar.  

Nesse contexto, a participação de empresas terceirizadas se coloca como uma opção que 

garante o controle sobre as operações sem a necessidade de manter maquinário e trabalhadores 

em sua estrutura. Segundo a Prefeitura Municipal de Jataí (2021), a unidade agroindustrial 

canavieira instalada no município recolheu, desde a sua instalação até o fechamento do ano 

2020, o total de R$ 27,87 milhões a título de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN4), valor relativo à contratação de serviços no total superior à R$ 760 milhões. As cifras 

elevadas demonstram o expediente de usar serviços de empresas terceirizadas como parte do 

processo de produção. 

No sentido de identificar os segmentos e as empresas que atualmente atuam na prestação 

de serviços para a agroindústria em questão, foram realizadas entrevistas com encarregados de 

algumas destas empresas, um destes quando questionado sobre os segmentos e as empresas 

terceirizadas que prestam serviço à unidade agroindustrial de Jataí, foi revelado que: 

 No transporte da matéria prima (Expresso Nepomuceno), na colheita tem 4 

firmas terceirizadas, aplicação de calcário 1 firma terceirizada, aplicação de 

veneno 1 firma terceirizada, total de 7. 

   

Nos serviços terceirizados citados pelo entrevistado, observa-se a predominância no 

segmento das atividades diretamente relacionadas à produção de matéria-prima, condição que 

faz com que os segmentos da industrialização e da administração se mantenham com 

trabalhadores contratados pela empresa. Entre as empresas contratadas pela agroindústria, 

foram identificadas em entrevista os nomes de cinco das sete empresas terceirizadas que 

realizam as atividades de plantio, preparação do solo, carregamento.  

                                                           
4 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como 

fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 

preponderante do prestador. O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do País ou cuja 

prestação se tenha iniciado no exterior do País (LEI Nª 116/2003). 
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Na tabela a seguir, os nomes e descrição da atividade principal da empresa conforme 

informado no seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ): 

Quadro  3 - Empresas terceirizadas identificadas em entrevista 

 

Nome da empresa 

Atividade principal 

*informação segundo o cadastro de CNPJ 

Vale da Onça Serviço de preparação de terreno, cultivo e 

colheita 

Flora Agronegócio Cultivo De Eucalipto 

ACL Agropecuária Cassol Ltda. Comércio atacadista de máquinas, 

equipamentos para terraplenagem, mineração 

e construção; partes e peças 

Agropecuária Rio Paraíso Cultivo de cana-de-açúcar 

Expresso Nepomuceno Transporte rodoviário de carga (matéria 

prima) 

Fonte:  CNPJ/ Org.: SILVA, 2021. 

Tanto nas informações passadas em entrevistas, como o perfil de empresas citadas como 

é o caso dos dados da Tabela 1, é notório que o setor agrícola é marcado por prestações de 

serviços, por diferentes empresas que atuam em atividades especializadas distintas. Essa 

incidência da terceirização nesse setor se torna algo marcante, pois é um dos segmentos que 

mais requer mão-de-obra, como é possível observar no gráfico 7 a seguir.     

Gráfico 7 - Número de trabalhadores por ocupação na agroindústria canavieira no município de Jataí 

(GO) - 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

A partir do gráfico 7, é possível observar que os trabalhadores agropecuários formam a 

classe mais numerosa na agroindústria canavieira no município de Jataí no ano de 2019, seja 
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considerando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) cultivo de cana-de-

açúcar ou na CNAE fabricação de álcool (etanol), que são as duas classificações que abrigam 

os trabalhadores da agroindústria canavieira no município.  

Especificamente os dados de trabalhadores na CNAE cultivo de cana-de-açúcar se 

referem a pequenos estabelecimentos, ou seja, ligados a prováveis empresas prestadoras de 

serviços. Sendo assim, os dados indicam a incidência de terceirização marcante nas atividades 

agrícolas, principalmente na agroindústria canavieira.  

Em entrevista com um dos trabalhadores de uma empresa de transportes prestadora de 

serviços, foi informado que o número de trabalhadores vinculados chega a 300 funcionários, 

em grande parte motoristas, isso em uma única prestadora de serviços.  

Além da contratação de funcionários as empresas terceirizadas realizam investimentos 

em maquinário usado para transporte, colheita, entre outros. A empresa de transporte de 

matéria-prima em questão opera com 97 carretas, sendo 27 da prestadora de serviço e 70 são 

da própria tomadora. Quando questionado se a tomadora também executava o transporte, o 

entrevistado disse “Sim”. Os funcionários com vínculo direto transportam à matéria-prima para 

fazer o plantio de cana”, ou seja, os motoristas terceirizados ficam responsáveis pelo transporte 

da cana para o processamento. 

Considerando que algumas atividades similares são realizadas diretamente pela 

agroindústria e também pelas empresas terceirizadas, foi questionado se as condições de 

trabalho eram as mesmas, com relação aos rendimentos e direitos. O entrevistado deixou claro 

que há diferenças na empresa terceirizada que trabalha com relação aos trabalhadores ligados 

diretamente pela tomadora. Em seu relato ele afirma que  

Jornada de trabalho sim, são iguais! Salário acredito que não. Tipo 

alimentação, tem, mais o valor bem é bem abaixo. O salário na carteira é a 

mesma coisa, cartão alimentação da Expresso R$1.022 e da Raízen R$ 240. 

Mas, os trabalhadores da Raízen tem uma premiação de participação dos 

lucros que os terceirizados não tem. Na Raízen o contrato é fixo. Na empresa 

terceirizada o contrato é de safra podendo efetivar no final da safra, 110 

contratos de safra que entrou esse ano. Deixa um pessoal no FAT, temos 120 

efetivo que ficou no FAT, e outros na manobra de caminhão na filial, que no 

transporte de cana são um total de 5 filiais. (Entrevista com Encarregado de 

uma empresa terceirizada que atua no transporte de matéria-prima contratada 

pela agroindústria canavieira em Jataí, 2021).  

 

O FAT mencionado pelo entrevistado é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, faz parte 

da mesma regulamentação de seguro-desemprego e abono salarial, pela Lei nº 7.998, de 11 de 

janeiro de 1990. De acordo com a legislação o FAT é usado para o trabalhador que estiver com 
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o contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de 

qualificação profissional oferecido pelo empregador, em conformidade com o disposto em 

convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim (BRASIL, 1990).  

No caso relatado do uso do FAT pela empresa terceirizada em questão, e naquilo que 

está prescrito por Lei, é possível observar que o fundo não é usado com a finalidade de 

promover cursos, mas sim de conseguir que os trabalhadores sejam pagos pelo poder público 

no período da entressafra, diminuindo os custos com o trabalhador por parte da empresa 

terceirizada. Na prática os contratos são suspensos, mas sem desligamento total da empresa, os 

trabalhadores recebem do poder público valor semelhante ao que seria seu seguro desemprego 

caso a empresa tivesse o dispensado, como não é o caso, ele recebe o FAT. 

Além das condições de trabalho das empresas terceirizadas, uma das abordagens em 

entrevista refere-se ao perfil do trabalhador terceirizado aqui explorado no contexto da 

agroindústria canavieira de Jataí.  

De acordo com as informações obtidas, os motoristas da empresa terceirizada, em 

grande maioria, possui baixa escolaridade e são trabalhadores migrantes sazonais. São 

trabalhadores que ficam na cidade no período da safra, e depois voltam as suas cidades de 

origem, de acordo com as informações passadas, a maioria são trabalhadores de outras regiões, 

principalmente nordestinos.  

Sendo assim, a agroindústria canavieira de Jataí gera grande fluxo migratório anual de 

entrada e saída de pessoas no município, além das demandas de necessidades básicas como 

moradias, nesse caso moradias temporárias como aluguéis de casas.  

Por meio dos dados da RAIS é possível identificar o perfil dos trabalhadores na 

agroindústria canavieira por terceiros, cruzando os dados de escolaridade, idade, tempo de 

trabalho, remuneração com o tamanho de estabelecimento que estão vinculados. Essa 

comparação de perfis nos ajuda identificar as condições de vida e trabalho que implicam na 

estrutura dessa classe trabalhadora nos dois segmentos distintos: trabalhadores diretamente 

contratados pela agroindústria canavieira (CNAE – Fabricação de álcool) e trabalhadores 

contratados por empresas que atuam na prestação de serviços na atividade canavieira (CNAE – 

Cultivo de cana-de-açúcar).    
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Gráfico 8 - Faixa etária dos trabalhadores da agroindústria canavieira em Jataí (GO) no ano de 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Ao observarmos o gráfico 8, pode-se concluir que em relação a idade, no geral, desses 

trabalhadores possuem idades entre 18 a 64 anos, destacando as classes numerosas, entre as 

atividades de cultivo de cana como também de fabricação de álcool. Entretanto, fazendo essa 

análise separadamente, podemos identificar que a atividade de cultivo é predominantemente 

executada por trabalhadores entre as faixas de idade entre 30 a 49 anos que correspondem a 

70% dos trabalhadores do cultivo.  

Com relação aos trabalhadores da fabricação de álcool, onde a mão de obra aparece mais 

abundante, todas as classes entre 18 a 64 anos são numerosas, com destaque para as faixas de 

30 a 39 anos que correspondem a 42% dos trabalhadores e a faixa de 40 a 49 anos que 

correspondem a 21% dos trabalhadores. Contudo, considerando o intervalo das idades mais 

numerosas, é possível afirmar que os vínculos são predominantemente de trabalhadores com 

um nível de experiência maior, considerando o início de exercício de trabalho comumente aos 

18 anos.  

A atividade canavieira requer disposição física, o que pode ser um fator limitador para 

pessoas mais velhas, ainda que seja executada de forma mecanizada, ainda é um trabalho que 

requer atenção e cuidado, sendo assim, limita a contratação de pessoas jovens que estão 

construindo uma carreira de trabalho com pouco ou nenhuma experiência.    

Com relação a escolaridade (gráfico 9), os números apresentam uma grande diversidade 

de escolaridade entre os trabalhadores de cultivo de cana e de fabricação de álcool, que vai de 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

15 A 17

18 A 24

25 A 29

30 A 39

40 A 49

50 A 64

65 OU MAIS

Fabricação de álcool Cultivo de cana-de-açúcar



116 
 

profissionais com baixo nível de instrução e analfabetos até profissionais com nível de 

doutorado (1 trabalhador apenas).     

Gráfico 9 - Escolaridade dos trabalhadores da agroindústria canavieira em Jataí (GO) no ano de 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Os dados do gráfico 9, apresentam no geral que os trabalhadores do cultivo de cana e 

fabricação de álcool, predominantemente, são trabalhadores com até o ensino médio, ainda que 

apareçam nos dados trabalhadores com ensino superior, é um número muito menor em 

comparação as outras classes de escolaridade. No cultivo de cana os dados mostram que a classe 

mais numerosa são a de trabalhadores com ensino médio completo, entretanto quando somamos 

os trabalhadores com níveis de escolaridade abaixo, que não completaram o ensino médio, 

chegamos a um total de 56% dos trabalhadores com baixa escolaridade, entre fundamental e 

ensino médio incompleto.    

Referente aos trabalhadores de fabricação de álcool, o percentual de trabalhadores com 

pouca escolaridade que não conseguiram concluir o ensino médio é de 46%. Grande parte dos 

trabalhadores possui o ensino médio completo, sendo a classe mais numerosa, com mais de 

quatrocentos trabalhadores, corresponde a quase metade dos trabalhadores totais da atividade. 

Destaca-se também um número relevante de trabalhadores com ensino superior comparado aos 

trabalhadores do cultivo.  

Levando a identificar a mão-de-obra na atividade de cultivo de cana por pessoas de 

pouca escolaridade em comparação com os trabalhadores da fabricação de álcool. Esse perfil 

em grandes empresas, é um perfil frágil, pois são facilmente substituídos nos setores de 
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trabalho, já que seu grau de instrução é de uma mão-de-obra simples, não inovadora, entretanto, 

esses fatores podem impactar na remuneração mais baixa que beneficia a empresa. 

Quanto à remuneração do trabalho na atividade canavieira em Goiás, as relações de 

trabalho são alcançadas pelas determinações estabelecidas pelas normas das convenções 

coletivas do trabalho construídas a partir do debate entre representantes das empresas do ramo 

canavieiro no estado e os representantes dos respectivos sindicatos que representam a classe 

trabalhadora da agroindústria canavieira. A elaboração das tabelas de valores leva em conta 

uma série de variáveis, dentre elas a do custo de vida no estado de Goiás. A tabela que 

estabelece o piso salarial da convenção de 2020 com vigência até o final do mês de fevereiro 

de 2021 é de R$ 1.163,31 para os trabalhadores da agroindústria de fabricação de etanol, açúcar, 

entre outros derivados (CONVENÇÃO COLETIVA DO TRABALHO, 2020). 

De acordo com os dados de remuneração dos trabalhadores ligados a atividade 

canavieira, o gráfico 10 mostra que no geral, considerando as atividades de cultivo de cana e 

fabricação de álcool, grande parte dos funcionários recebem entre dois e sete salários mínimos, 

sendo que a maior classe são a de trabalhadores com remuneração de 2 a 4 salários mínimos. 

No cultivo de cana-de-açúcar destaca-se remunerações de até quatro salários mínimos, que 

somando representa um percentual de 62% dos trabalhadores com essa remuneração e os outros 

38% com salários superiores a quatro salários mínimos.  

 Na fabricação de álcool os números se concentram entre trabalhadores que recebem 

remuneração entre um salário e meio a sete salários mínimos, com destaque maior nos grupos 

que recebem de dois a quatro salários mínimos que correspondem a 61% dos trabalhadores, e 

cinco a sete salários mínimos que correspondem a 11,8% dos trabalhadores.  
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Gráfico 10 - Faixa de remuneração média (salário mínimo) dos trabalhadores da agroindústria canavieira 

de Jataí (GO) em 2019  

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Considerando que o gráfico apresenta uma grande variabilidade de remuneração, esse 

fato pode ser explicado pelas diversas atividades operacionais e na agroindústria canavieira, 

que vai desde produção da matéria-prima até produção de seus derivados e pela gestão 

corporativa, contendo assim desde operações simples até outras mais complexas de maior peso 

e relevância. Considerando a tecnificação das atividades do campo, com mecanização da 

agricultura, o trabalho na atividade canavieira nesse cenário apresentado, demonstra 

remuneração semelhante para trabalhadores do cultivo de cana-de-açúcar e da fabricação de 

álcool, considerando os mesmos extratos ocupacionais. 

  Com relação a produção agrícola, a atividade canavieira possui suas operações de 

safras sazonais baseado no tempo de desenvolvimento e colheita da planta (cana), muitos 

trabalhadores são contratados especificamente para compor o quadro durante o período de safra 

em que a demanda aumenta, denominados trabalhadores temporários ou sazonais. Entretanto, 

os avanços na técnica têm aumentado o período de safra da cana, compondo atividade durante 

quase um ano, com repercussão na duração dos contratos de trabalho e nos vínculos dos 

trabalhadores na atividade.  

É o caso do gráfico 11, que traz dados de vínculos predominantemente longos, de anos, 

que difere de vínculos temporários ou sazonais, embora eles apareçam nos dados, mas de forma 

menos expressiva. Os trabalhadores do cultivo de cana-de-açúcar apresentam números maiores 

entre 24 e 120 meses de tempo de vínculo (2 a 10 anos) que correspondem a mais da metade 
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do total de trabalhadores dessa atividade, com isso há uma predominância de trabalhadores 

fixos.  

Na atividade de fabricação de álcool, os dados acompanham o mesmo ritmo, os 

trabalhadores com vínculos de trabalho entre 12 meses e 120 meses (1 a 10 anos) sobressaem, 

principalmente aqueles com tempo de vínculo de 60 a 120 meses (5 a 10 anos). Entretanto é 

importante observar que, no caso da atividade de fabricação de álcool em comparação com a 

atividade de cultivo, os números apresentam um número relevante de trabalhadores sazonais, 

principalmente entre 6 e 12 meses que correspondem a um total de 163 trabalhadores, somados 

aos que compõem o quadro de trabalhadores de 2 a 6 meses de vínculo, o número de 

trabalhadores sazonais vai para um total de 224.  

Gráfico 11 - Tempo de vínculo dos trabalhadores da agroindústria canavieira de Jataí (GO) em 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Com isso, os trabalhadores sazonais na atividade canavieira do município de Jataí, estão 

mais presentes na atividade de fabricação de álcool do que na atividade de cultivo de cana-de-

açúcar. Ressalta-se que embora exista uma diferença no quantitativo demonstrado de uma 

atividade a outra, essa afirmação é baseada nas disparidades entre as classes de tempo de 

vínculo apresentada no gráfico 11.        
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assim mantem responsabilidade pelo trabalho e por isso fica na posição de fiscalizadora da 

atuação dos agentes externos que são os terceirizados, como também dos trabalhadores.  

Legalmente, qualquer irregularidade por parte do terceiro recai sobre a tomadora, por 

isso, a escolha de prestadores de serviços é minuciosa. Critérios como desempenho nas 

atividades, dando preferências para aquelas que oferecem serviços especializados com 

experiência no ramo comprovada no mercado e possui sua atuação já algum tempo e também 

o tamanho do capital da empresa, visando as condições dela conseguir arcar com demanda de 

atividades da tomadora e o quadro de funcionários. Com isso, o perfil das empresas contratadas 

para prestar serviços nas agroindústrias, como a Raízen, tende a ser de empresas com 

significativa capacidade de investimentos, que disponham de maquinário e experiência, além 

de um bom histórico de atuação no mercado.  

Considerando que a unidade agroindustrial instalada em Jataí é uma unidade moderna 

do tipo greenfield, não faz parte desse modelo produtivo adquirir terras para plantar cana nas 

novas territorialidades, e sim contratar parcerias e fornecedores que atendam a demanda para o 

processamento, visto que, no município de Jataí existe uma cadeia de produção de grãos 

consolidada, o que gera uma concorrência para fornecimento de cana, o município se torna 

insuficiente para a demanda de matéria-prima para abastecer a agroindústria.  

Faz-se necessário nesses casos buscar cana (matéria prima) nos municípios vizinhos. 

Em entrevista foi constatada a existência de fornecedores em outros municípios, identificados 

pelos entrevistados nos municípios de Rio Verde e Montividiu, ambos municípios próximos da 

unidade processadora. 

Em síntese, a agroindústria canavieira de Jataí, possui características no modelo 

produtivo, que reflete bem no quadro de mão de obra. As características de empresa grande e 

moderna, apresenta uma tendência de crescimento da presença de prestadores de serviços na 

produção de matéria prima, ficando a agroindústria responsável pela fase do processamento, a 

produção de etanol e outros derivados.  

O cenário faz jus a teoria de que os terceirizados estão concentrados em atividade 

secundárias e a empresa tomadora de serviços no foco da atividade principal. Com relação as 

características da mão de obra contratada pela agroindústria e terceirizados, nota-se que as 

condições de trabalho são semelhantes, com predomínio de trabalhadores experientes no 

mercado de trabalho, com relativa escolaridade (considerando que a maioria concluiu apenas o 

ensino médio), com remunerações que se destacam entre 2 a 5 salários mínimos, e em grande 

maioria trabalhadores fixos não sazonais.         
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4.2 Agroindústria canavieira no município de Chapadão do Céu 

  

Com população estimada em quase onze mil habitantes (IBGE, 2021), o jovem 

município de Chapadão do Céu, emancipado no ano de 1991 tem sua história e seu espaço 

fortemente marcados pela presença do agronegócio de grãos. Por conta de suas características 

edafoclimáticas e sua posição em relação à infraestrutura de escoamento, o município tem no 

cultivo de grãos, em especial milho e soja, a atividade econômica predominante.  

Seu espaço conta com formas espaciais que atendem a produção, armazenamento e 

escoamento de grãos. Na paisagem do município a planura do relevo é interrompida, 

principalmente pelos enormes armazéns distribuídos pelos seus 2.184 km².Foi justamente a 

disponibilidade de chapadões um dos fatores que atraiu para o município, no ano de 2007 a 

instalação de uma unidade agroindustrial canavieira. 

Essa unidade faz parte do Grupo Cerradinho, originário do município de Catanduva no 

estado de São Paulo no ano de 1969. Embora sua instalação tenha ocorrido em período anterior 

aos programas governamentais para geração de energia, é a partir do ano de 1975 com o 

Proálcool que a unidade passa por uma expansão da produção. O modelo produtivo a princípio 

é de uma agroindústria verticalizada, com controle sobre todas as etapas e atividades 

operacionais e de gestão. A expansão do grupo com projetos de instalações de unidades em 

novos municípios de São Paulo e no Centro-oeste ocorre a partir do ano de 2006 

(CERRADINHOPAR, 2019).     

A instalação da agroindústria canavieira do grupo Cerradinho no município de 

Chapadão do Céu ocorre a partir do ano de 2007, na Fazenda Ancora as margens da rodovia 

GO-050, com início das operações no ano de 2009. Segundo informações dadas ao Jornalcana 

no ano de 2006 sobre a instalação do novo empreendimento, foram investidos cerca de 300 

milhões na unidade, para capacidade de processamento de 4 milhões de toneladas de cana, 

gerando 200 empregos diretos e 800 indiretos no município. As características da unidade desde 

a sua instalação são de uma agroindústria moderna com plantio, cultivo e colheita totalmente 

mecanizados, o que requer mão-de-obra qualificada (JORNALCANA, 2006). 

A aprovação da instalação da unidade no município se deu por meio da Lei N° 680, de 

26 de fevereiro de 2008, aprovada pela Câmara Municipal de Chapadão do Céu. A expectativa 

da Câmara, na ocasião, era a de que o novo empreendimento geraria empregos no local e traria 

impacto positivo na economia por meio dos serviços e, principalmente, no comércio com o 

aumento do poder de compra.  
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 O período que consiste no início das operações da atividade canavieira pela unidade de 

Chapadão do Céu foi decisivo para o grupo, que começa a fazer fortes mudanças em seus 

empreendimentos. Em 2008, por conta da crise financeira internacional, o grupo começa um 

processo de reestruturação de alterar o modelo de gestão tradicional para um modelo 

corporativo, e associa suas atividades a imagem socioambiental para se adequar ao novo cenário 

e mercado globalizado, processo que é concluído em 2011, com criação de novas logos. Essa 

estruturação do novo modelo de gestão corporativo ocasionou a venda estratégica das unidades 

de produção de São Paulo, ficando apenas com a unidade canavieira de Chapadão do Céu 

(CERRADINHOPAR, 2019). 

O novo perfil coorporativo dinamizou as atividades do grupo, que hoje atua em diversos 

seguimentos, a partir da criação da CerradinhoPar como uma holding de investimentos diversos 

da família Sanches Fernandes com participação de acionistas. Nesse caso, atuando nos setores 

de bioenergia com a CerradinhoBio produtora e comercializadora de etanol de cana, nos 

empreendimentos de propriedades rurais e atividades agrícolas por meio da CerradinhoTerra e, 

mais recentemente, a Neomille, uma planta anexa à CerradinhoBio para a produção de etanol 

de milho, óleo de milho e DDG (Dried Distillers Grains – Grãos Secos de Destilaria). 

Atualmente a CerradinhoBio localizada em Chapadão do Céu com todos os seus 

processos de mudanças, é uma agroindústria de modelo tradicional com permanência da 

verticalização no quesito de realização das atividades operacionais e a horizontalização no que 

diz respeito às atividades de gestão, deixando de ser familiar e se tornando corporativa com a 

constituição da CerradinhoBio S/A no ano de 2006. Portanto, é uma agroindústria que possui 

ainda as características de realizar grande parte das atividades desde a produção de matéria-

prima até o produto final. É também uma agroindústria modelo greenfield que se consolidou 

com o marketing de empresa do campo energético e da sustentabilidade na produção de 

biocombustíveis e energia limpa.   
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Figura 2 - Imagem da entrada da agroindústria canavieira CerradinhoBio 

 
Fonte: SILVA, 2019. 

 

Por manter em parte a verticalização do setor no que diz respeito as atividades 

produtivas nessa unidade, a terceirização aparece menos expressiva e o grande número de 

vínculos de trabalhadores é ligado direto a agroindústria que emprega, e em números relevantes 

como mostra o gráfico 12, onde os números de trabalhadores se mantêm em patamares 

próximos desde o início das atividades da unidade até o ano de 2019. 
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Gráfico 12 - Número de trabalhadores na atividade canavieira de Chapadão do Céu (GO) por CNAE 

entre 2005 a 20195 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

É possível observar (gráfico 12) que os índices baixos em empregados ligados a 

atividade, coincide com os primeiros anos de implementação e operação da unidade no 

município de Chapadão do Céu, que a partir de 2011 aumenta o número de vínculos e os 

mesmos são mantidos em alta até o ano de 2019. A predominância de vínculos diretos na 

agroindústria e terceirização nos serviços apenas essenciais fez com que o perfil do trabalhador 

não oscilasse significativamente, comparado à agroindústria sediada no município de Jataí, 

anteriormente analisada. 

Pelas características dos municípios que sediam as duas unidades avaliadas até então, é 

possível inferir que existem dificuldades maiores na contratação de prestadores de serviços no 

município de Chapadão do Céu. Trata-se de uma cidade pequena, onde a presença de empresas 

com capacidade de atender demandas de uma empresa de grande porte é menos provável que 

em uma cidade maior, como Jataí. Os dados da RAIS, não revelam o movimento de 

terceirização, assim como foi identificado no município de Jataí. Embora os dados não 

permitam identificar, a terceirização se faz presente no contexto de Chapadão do Céu, conforme 

discutiremos a seguir. 

                                                           
5 A variação observada quanto às CNAEs nos anos de 2006, 2007 e 2018 se devem a erros na informação por parte 

do empregador. É necessário esclarecer que a alimentação da base de dados do Programa de Disseminação das 

Estatísticas do trabalho (PDET) está na auto declaração por parte dos empregadores, que, eventualmente, 

preenchem de forma equivocada a sua atividade principal.  
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Ao verificar os dados da RAIS referentes ao ano de 2019 para trabalhadores da 

agroindústria canavieira estratificados por ocupação (Gráfico 13), é possível identificar a 

presença de diferentes segmentos que passam pela manutenção, pela administração, pela 

produção de bens industriais e trabalhadores do segmento agrícola, além de outras ocupações 

menos numerosas.  

Gráfico 13 - Número de trabalhadores por ocupação na agroindústria canavieira no município de 

Chapadão do Céu (GO) – 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Os dados apresentados no gráfico 13, deixam claro que os trabalhadores da agroindústria 

canavieira no município de Chapadão do Céu estão concentrados na atividade de fabricação de 

álcool, com 1.792 trabalhadores divididos em diferentes ocupações. Apesar do dado de cultivo 

não aparecer no gráfico, ele existe de forma bem tímida com apenas 5 trabalhadores, sua 

desproporcionalidade quantitativa em comparação aos números da atividade de fabricação de 

álcool, faz com que não apareça no gráfico.  

Considerando os trabalhadores agropecuários que é uma das classes mais numerosas e 

que essa atividade está inteiramente ligada ao cultivo da matéria-prima, podemos afirmar que, 

maior parte dos trabalhadores do cultivo de cana estão cadastrados como trabalhadores da 

atividade de fabricação de álcool.  Como os dados são lançados na plataforma do Ministério da 

Economia (ME) pelas próprias empresas e o preenchimento não segue um padrão, podem existir 

equívocos nos dados por CNAE. 
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Desta forma, dentre os trabalhadores da fabricação de álcool, o destaque ocupacional é 

para os trabalhadores agropecuários que compõem um percentual 36%, os trabalhadores na 

produção de bens e serviços industriais representam 32% e os trabalhadores de reparo e 

manutenção 18,5%.  Os números de vínculos no setor agrícola e nos serviços industriais, 

obedecem a tendência do setor, considerando que são ocupações relevantes e que demandam 

comumente mais mão-de-obra, principalmente durante a safra.  

No sentido de tentar elucidar a presença de relações de terceirização, as informações 

obtidas em pesquisa de campo e com base nas entrevistas, serão discutidas posteriormente. 

Quanto a faixa etária dos trabalhadores para análise do perfil, no próximo gráfico, a 

filtragem seguirá por tamanho do estabelecimento, a fim de que os menores sejam deliberados 

como os terceiros existentes na atividade canavieira em questão. 

Gráfico 14 - Faixa etária dos trabalhadores da agroindústria canavieira em Chapadão do Céu por 

CNAE- 2019 

 
Fonte: RAIS/2021. 

 

O gráfico 14, aponta o mesmo cenário do gráfico anterior referente essa agroindústria 

de Chapadão do Céu, no qual os trabalhadores do cultivo de cana representam um número muito 

pequeno, de 5 trabalhadores distribuídos ente 30 a 64 anos de idade. Entretanto, a atividade de 

Fabricação de álcool que inclui praticamente todos os trabalhadores, aparece como dois grupos. 

Com isso, as empresas terceirizadas também estão cadastradas como empresas ligadas a 

atividade de fabricação de álcool, representadas pelo grupo fabricação de álcool 1 e os 

trabalhadores que compõem o quadro da agroindústria são o grupo de fabricação de álcool 2.  
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Os resultados do gráfico 14, apontam para diferenças entre os dois grupos, onde o grupo 

1 aponta predominantemente para trabalhadores com maior idade, mais experientes, 

principalmente entre 30 a 64 anos idade um percentual de 74,1%. Já o grupo 2, embora 

apresente um quadro predominante de trabalhadores com idade entre 30 a 49 anos 62,1% do 

total, que são a classe mais numerosas, há uma presença marcante de trabalhadores jovens entre 

18 a 24 anos compondo o total de 221 funcionários e os trabalhadores com mais de 50 anos 

representam menor participação.         

O perfil de distribuição dos trabalhadores por idade se comparado a unidade do 

município de Jataí apresenta um padrão com relação a classe de idade em maior número de 30 

e 39 anos, mas que apresenta diferenças relevantes nas demais faixas etárias. 

Quanto à escolaridade, a atividade canavieira por muito tempo era marcada por mão-

de-obra com baixo nível escolar e técnico, já que as atividades eram predominantemente braçais 

e pesadas. Com o avanço tecnológico o perfil tem mudado bastante, principalmente nas 

unidades mais novas e modernas. Visto que, a atividade passou por várias mudanças técnicas 

que requerem uma mão-de-obra mais qualificada, refletindo em um perfil de trabalhador mais 

escolarizado, como mostra o gráfico a seguir.  

Gráfico 15 - Escolaridade dos trabalhadores da agroindústria canavieira em Chapadão do Céu - 2019 

 
Fonte: RAIS/2021. 

 

Os dados do gráfico 15 mostram os detalhes de escolaridade da mão de obra da 
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própria agroindústria identificada no gráfico pelo grupo de fabricação de álcool 2, os outros 

43% correspondem aos que possui só ensino fundamental e o ensino médio incompleto. Com 

isso, a quantidade de pessoas com apenas o fundamental e ensino médio incompleto sobressai, 

equivalem quase ao mesmo percentual de trabalhadores com ensino médio completo.  

Os trabalhadores do grupo de fabricação de álcool 1, os terceiros, aparecem em maior 

quantidade com ensino médio e superior completo compondo um percentual de 62% dos 

terceirizados, onde o maior grupo é dos trabalhadores com ensino médio, ou seja, no geral 

prevalecem os sujeitos mais escolarizados.  

Quanto a remuneração (gráfico 16) na agroindústria canavieira em Chapadão do Céu, 

apresenta-se uma escala de remuneração entre os trabalhadores de um até mais de vinte salários 

mínimos, onde se destacam uma maioria dos trabalhadores com dois a cinco salários mínimos.  

Os trabalhadores da atividade de fabricação de álcool 1, que compõem o quadro de 

terceiros, com remuneração predominante entre 2 e 10 salários mínimos, com destaque aos que 

recebem de 4 a 5 salários mínimos que é o classe mais numerosa.  Já a atividade de fabricação 

de álcool 2, que compõe os funcionários da própria agroindústria, os números mais expressivos 

são o de trabalhadores que recebem entre 2 e 4 salários mínimos, um total de 53% dos 

trabalhadores. Portanto a maior parte dos trabalhadores possui uma remuneração baixa, e nesse 

caso aparece de forma mais decisiva no grupo 2. 

Gráfico 16 - Remuneração média (salário mínimo) dos trabalhadores da agroindústria canavieira de 

Chapadão do Céu com base no ano de 2019 

 
Fonte: RAIS/2021. 
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Considerando que o gráfico dispõe de dados dos terceiros, e que as empresas prestam 

desde serviços especializados, como manutenção de maquinário industrial, até aos mais 

simples, como aplicação de insumos, a remuneração não apresenta tanta disparidade.  

Com base no tempo de trabalho no atual vínculo das atividades dos terceiros, o gráfico 

17 a seguir, traz dois extremos, com dois grupos numerosos. Um representa o grupo de trabalho 

sazonal com tempo de trabalho de três a seis meses de trabalho, e o outro entre 120 meses ou 

mais que correspondem a o tempo de trabalho de dez anos ou mais. 

 É perceptível a existência de atividades de prestação de serviços perenes e outras 

temporárias, é o que observa-se nos trabalhadores vinculados a atividade de fabricação de álcool 

1 (terceiros), no qual possuem dois grupos numerosos, um com trabalho temporário entre 3 a 6 

meses e outro grupo fixo, com 120 meses ou mais, ou seja, 10 anos. Com isso, há trabalhadores 

da prestação de serviço temporários como também fixos. Já os trabalhadores da atividade de 

fabricação de álcool 2 com vínculo direto da agroindústria, são predominantemente fixos, os 

temporários compõem um quadro de apenas 5% dos trabalhadores.      

Gráfico 17 - Tempo de trabalho no vínculo entre trabalhadores da agroindústria canavieira em 

Chapadão do Céu - 2019 

 
Fonte: RAIS/2021. 
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instalada para milho faz parte do mesmo grupo, mas é caracterizada como outra empresa 

(Figura 3), nomeada Neomille. Dentro da estrutura se encontram silos e secadores para 

armazenamento dos grãos. O intuito principal é aumentar a produção, operando com duas 

matérias-primas: o milho que tem um período de desenvolvimento mais curto e disponibilidade 

durante todo o ano, e a cana-de-açúcar que tem um crescimento mais demorado, porém com 

grande capacidade produtiva e disponibilidade sazonal.    

A produção de etanol proveniente do milho não é uma novidade, outros países já usam 

essa matéria-prima a algum tempo. Entretanto, no caso brasileiro é um fenômeno novo, pois a 

produção de etanol sempre foi proveniente da cana-de-açúcar, recentemente o etanol de milho 

tem se expandindo aos poucos em alguns estados do Centro-oeste, região grande produtora 

desse cultivar.  

Figura 3 - Estrutura da Neomille ao lado da planta da CerradinhoBio - 2019 

 
Fonte: SILVA, 2019. 

   

As unidades se encontram em uma localização privilegiada, pois o município vizinho 

de Chapadão do Sul no estado de Mato Grosso do Sul, possui um terminal ferroviário de etanol 

construído recentemente, que é o grande portal de escoamento de mercadorias para os principais 

centros de distribuição como, por exemplo, a cidade de Paulínia em São Paulo, maior centro de 

distribuição de etanol, e ligando portos como, por exemplo, o porto de Santos. O terminal se 
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encontra a 40 km das plantas industriais da CerradinhoBio e Neomille, o que reduz muito tempo 

e custo de deslocamento de mercadoria, aumentando a competitividade. 

Figura 4 - Terminal ferroviário de Chapadão do Sul - 2019 

 
Fonte: Autoria própria/ fotos tiradas em trabalho de campo, 2019. 

 

Figura 5 - Acesso de entrada dos caminhões da agroindustria CerradinhoBio no terminal ferroviário - 

2019 

 
Fonte: Autoria própria/ fotos tiradas em trabalho de campo, 2019. 
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Com relação a presença da atividade terceirizada, em pesquisa de campo, foi possível 

captar o uso pontual da terceirização nessa unidade. A terceirização de algumas atividades 

especializadas como a remoção do bagaço, transporte de torta de filtro, serviços de manutenção 

da indústria, refeitório, transporte de funcionários, preparação e correção do solo e transporte 

do etanol da unidade para o terminal foram atividades sobre as quais houve relatos de 

contratação de empresas terceirizadas.  

Só a atividade terceirizada de preparação de solo que ocorre em áreas de cultivo próprio 

da agroindústria que é uma área detectada pelo entrevistado de 50 mil hectares fora os 7 a 8 mil 

hectares de fornecedores, já pode-se considerar uma atividade de larga escala. De acordo com 

o proprietário de uma das empresas prestadoras de serviços  

Há uma forte concorrência de fornecedores de cana na região, por ser um 

município predominante de produção de grãos, aos poucos está aumentando o 

número de área plantada e de fornecedores, aliás os atuais fornecedores eram 

todos produtores de grãos antes, e que agora plantam cana. A área de cana 

plantada é espalhada, chegando a um raio de até 80 km.  

De acordo com esse entrevistado, proprietário de empresa terceirizada o processo de 

contratação de trabalhadores ocorre por meio de seleção de currículo e histórico, são levados 

os documentos em exclusivo o CPF da pessoa a ser empregada para investigação em banco de 

dados, a fim de detectar se a pessoa possui algum problema na justiça. Ele afirma “Se tiver 

problema na justiça referente a processo judicial contra empresa, não emprega”, o primeiro 

critério é procurar boas referências.  

Essa declaração da necessidade de “boas referências do trabalhador” ressalta ainda mais, 

a perseguição do monopólio canavieiro que tem como marca histórica, adição de trabalhadores 

não obedientes a uma espécie de “lista suja”, impedindo-o de empregar-se depois em outra 

unidade ou empresa do setor canavieiro.      

A respeito das condições de trabalho e aos benefícios ao trabalhador da agroindústria e 

da empresa terceirizada, o entrevistado alega que os rendimentos são melhores na terceirizada, 

chegando um motorista do transporte de etanol ganhar em média R$4.200,00 (quatro mil e 

duzentos reais), em contrapartida, informa que a terceirizada não fornece benefícios como plano 

de saúde e auxílio alimentação, esses, segundo ele, são “embutidos no salário”.  

Para realizar a prestação de serviços de preparação do solo, transporte de etanol e equipe 

de manutenção a empresa em questão conta com 35 funcionários. Além da mão-de-obra, a 

empresa disponibiliza todo o maquinário necessário, como caminhões e pá carregadeira, entre 

outros.   
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Nessa empresa terceirizada em específico, as atividades executadas são diversificadas e 

ocorrem de forma contínua ao longo do ano. Tal condição permite a ela manter os contratos 

durante a entressafra deslocando trabalhadores de uma atividade para outra de acordo com a 

época do ano. O participante da pesquisa ainda afirmou que a duração dos contratos com a 

tomadora é de um a dois anos e que estes têm sido periodicamente renovados, diferentemente 

de prestadores sazonais em muitos casos. 

Considerando a diversidade dos serviços prestados, a quantidade de funcionários da 

empresa é, aparentemente, limitada. Ao ser questionado sobre isso, o proprietário informou que 

a produtividade do trabalho realizado por eles é muito elevada. Ele detalhou que devido à 

proximidade entre a unidade de produção e o terminal de embarque ferroviário, cada caminhão 

consegue fazer até três carregamentos ao dia, e na preparação do solo conseguem finalizar até 

20 hectares ao dia. 

  Na segunda entrevista com o gestor de outra empresa terceirizada contratada pela 

unidade de Chapadão do Céu, este revela que a empresa é responsável pelo plantio e colheita 

mecanizada da cana-de-açúcar foi identificada outra forma de prestação de serviços, a partir de 

uma espécie de parceria agrícola. Nesta relação, com o objetivo de suprir a demanda de 

fornecimento de cana para o processamento, a agroindústria contrata a prestadora de serviços, 

especializada no plantio e colheita, que fica encarregada de prestar serviços em áreas 

contratadas pela agroindústria e em áreas contratadas pela própria prestadora. Desta forma, a 

prestadora é também, uma fornecedora de matéria-prima. 

 Nessa modalidade de contrato, segundo o entrevistado, a parceria agrícola é celebrada 

em contrato correspondente à dois ciclos de cultivo de cana, ou seja, aproximadamente doze 

anos. Em resumo, a prestação de serviços em questão, é de terceirização do plantio e colheita 

por parte dos fornecedores da CerradinhoBio, mediada pela própria agroindústria por parceria 

agrícola, podendo também atuar em terras contratadas pela agroindústria de acordo com a 

demanda.          

Os casos em que há relação de terceirização identificada uma característica comum é 

das empresas contratadas relatarem que a sua especialização na realização dos serviços confere 

a estas maior capacidade e produtividade do trabalho, oferecendo maior agilidade e rendimento 

nos serviços prestados. Tal condição aponta para a migração, na agroindústria canavieira, de 

uma movimentação em sua estrutura que é comum em, praticamente, todos os segmentos 

produtivos, a adequação à máxima divisão empresarial do trabalho.  

Segundo os relatos, de forma geral, existem limitações das agroindústrias em geral, na 

capacidade de efetuar as atividades com um aumento gradativo da produção, e ao mesmo tempo 
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diminuir os custos para a realização dessa produção. Existem muitas discrepâncias entre a 

produção de empresa terceirizada especializada em atividade como a de plantio, por exemplo, 

se comparado ao plantio realizado pela própria agroindústria. A primeira consegue 

produtividade maior que a segunda, e é nesse sentido que a terceirização encontra espaço na 

agroindústria canavieira, a partir de atividade especializada, domínio de tecnologia e maior 

produtividade, além de reduzir a demanda por investimentos em equipamentos e maquinários 

por parte da tomadora. 

Ambos os entrevistados da terceirizada 1 e terceirizada 2, demonstram que o cenário 

atual é rompimento de centralização das atividades pela agroindústria canavieira moderna, e de 

que existe um movimento de terceirização com tendência a aumentar nessas unidades, mas que 

o processo estaria se dando de forma gradativa e não de maneira radical. 

 

4.3 Agroindústria canavieira no município de Serranópolis 

  

Inserida no território goiano durante a vigência do Proálcool, a Goálcool Destilaria 

Serranópolis Ltda. foi fundada no ano de 1980 por dois irmãos paulistas, com financiamento e 

benefícios públicos derivados deste programa. Com o declínio do Proálcool a unidade encerrou 

suas atividades no ano de 1995 e assim permaneceu até o movimento de expansão da 

agroindústria canavieira ocorrido no início deste século. 

Por ocasião da ampliação da demanda por etanol, no contexto das instalações e 

reativações de unidades agroindustriais canavieiras que alcançou o território goiano, em 2003 

a unidade foi arrendada por uma tradicional família do estado de Alagoas, passando a ser 

denominada como Energética Serranópolis Ltda e retomando a produção de etanol.  

Em 2006 os atuais proprietários, uma família do estado de Pernambuco, que inclusive 

possui outra unidade em Ipojuca - PE, adquiriu essa unidade. Em visita a unidade da Energética 

Serranópolis, de acordo com que foi relatado pelos entrevistados, a unidade do grupo no estado 

de Pernambuco é uma unidade de herança familiar. Realidade diferente da unidade do grupo 

em Serranópolis, que foi adquirida por compra e desde então tem conseguido uma maior 

produtividade comparada a unidade de Pernambuco. A gestão de ambas possui uma estrutura 

familiar, onde os membros da família ocupam os principais cargos na direção da agroindústria. 

A unidade funcionou durante toda a primeira etapa de sua existência como destilaria. 

Desde a aquisição pelo grupo pernambucano Ipojuca S/A, a empresa passou por um processo 

de modernização do parque produtivo e de diversificação da produção, tendo iniciado a 
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produção de açúcar no ano de 2013 e a cogeração de energia elétrica em 2016. Assim, embora 

a Energética Serranópolis Ltda. seja uma destilaria proveniente do período do Proálcool, 

portanto uma brownfield, gradativamente incorporou maquinários e tecnologia próprios da 

atual fase técnica da agroindústria canavieira, senda capaz de produzir etanol, açúcar, energia 

elétrica e bagaço de cana. 

A conjuntura da agroindústria aqui em questão difere das duas unidades analisadas 

anteriormente, sendo a mais antiga entre as unidades analisadas, sua instalação faz parte de um 

contexto histórico diferente em relação às demais. Além das características técnicas, outra 

condição que torna esta empresa diferente das demais é o fato de que se mantém a gestão de 

estrutura convencional de empresa familiar e também de gestão verticalizada, onde a realização 

e o controle de todas as atividades e operações se mantem com a empresa.  

Sua escala de produção também é distinta, uma vez que a unidade possui capacidade de 

processamento homologada de 850 mil ton/ano, embora já tenha moído mais de um milhão de 

ton/ano. Embora tenha diversificado sua produção com a instalação da usina e dos 

equipamentos de cogeração, a empresa não teve ampliada a sua capacidade de processamento 

para níveis próximos às de unidades greenfield (em geral, superior a 3 milhões ton.ano).  

 
Figura 6 - Imagem da planta da agroindutria canavieira da Energética Serranópolis 

 
Fonte: energeticaserranopolis.com.br/2021. 

 

Considerando a estrutura e a dinâmica socioeconômica do município com o quadro de 

força de trabalho que movimenta a atividade canavieira, é possível afirmar que a atuação da 

empresa se coloca como importante dinamizadora da economia local.  

De acordo com os dados disponíveis da RAIS (Gráfico 18) a unidade vem aumentando 

o número de trabalhadores ao longo dos últimos anos, chegando a 750 funcionários diretos no 
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ano de 2019. Os trabalhadores na atividade de cultivo de cana-de-açúcar são minoria nos dados, 

sendo a classe mais numerosa a de trabalhadores contratados por empresa que realiza como 

atividade principal a fabricação de álcool, são de trabalhadores da agroindústria. Assim como 

nos dados iniciais referentes ao município de Chapadão do Céu, aparentemente, a contratação 

de serviços parece ter pequena representatividade quanto ao número de trabalhadores.  

Gráfico 18 - Quadro de trabalhadores na agroindústria canavieira de Serranópolis por CNAE entre os 

anos 2006 a 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Esses trabalhadores estão distribuídos nas diferentes atividades, segundo os dados da 

RAIS (gráfico 19), com o destaque para os trabalhadores da produção de bens e serviços 

industriais e dos trabalhadores agropecuários. Referente a isso, o movimento acompanha outras 

unidades analisadas, pois são os dois segmentos mais importantes em quantidade de mão-de-

obra, responsáveis pela produção da matéria-prima e seu processamento ao produto final.  

Na ocupação trabalhadores agropecuários, inclusive, aparecem trabalhadores de 

empresas que realizam a produção de cana-de-açúcar como atividade principal. Esse 

quantitativo, mesmo que pequeno, revela a existência e atuação de empresas especializadas na 

produção e matéria-prima no recorte municipal.    
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Gráfico 19 - Quadro de trabalhadores por ocupação na agroindústria canavieira em Serranópolis no 

ano de 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

  

Foi realizada visita de campo nessa unidade, com a finalidade de entender o 

funcionamento da unidade, sua dimensão e sua relação com a terceirização no sentido de 

identificar as empresas prestadoras de serviços. 

Segundo informações concedidas, a produção da Energética Serranópolis ultrapassa um 

pouco mais de 1 milhão de toneladas com 960 mil toneladas de cana própria, em uma área 

administrada pela agroindústria de 17.300 hectares de área cultivada. O fato de concentrar a 

produção de matéria prima também se coloca como um diferencial entre esta unidade e as 

demais avaliadas. Para além da cana própria se soma a produção por fornecedores, entre os 

fornecedores de municípios vizinhos, o município de Aporé se destaca.  

Além disso, a unidade possui terras próprias de 1.960 hectares, nessa unidade o que 

aparece como marcante são as características de uma empresa verticalizada, onde tudo é 

realizado pela própria agroindústria e até mesmo os donos estão presentes na administração, na 

fiscalização, como é o caso do cargo de diretor geral, ocupado por um membro da família. 

 Com relação a terceirização nessa unidade, pode se observar, que a preferência é da 

própria empresa realizar as atividades, em oposição a contratação de empresas terceirizadas. 

Sobre a questão, um dos diretores, relata que 

Tem muita usina que contrata terceiro para fazer o plantio, nós tivemos uma 

experiência que já faz muito tempo, mas que não foi muito boa, o responsável 

não cumpriu com o contrato. Ele plantou, mas o canavial ficou muito falhado 

0 50 100 150 200 250 300

MEMBROS SUPERIORES DO PODER PUBLICO

PROFISSIONAIS DAS CIENCIAS E DAS ARTES

TECNICOS DE NIVEL MEDIO

TRABALHADORES DE SERVICOS
ADMINISTRATIVOS

TRABALHADORES DOS SERVICOS DO COMERCIO E
MERCADOS

TRABALHADORES AGROPECUARIOS

TRABALHADORES DA PRODUCAO DE BENS E
SERVICOS INDUSTRIAIS

TRABALHADORES EM SERVICOS DE REPARACAO E
MANUTENCAO

Cultivo de cana-de-açúcar Fabricação de álcool



138 
 

aí meu patrão falou que não ia querer esse tipo de plantio mais não, e agora 

nós que fazemos o plantio. Se puder fazer uma área grande bem, se não puder, 

faz em uma área pequena mas é nosso. Então, terceirização mesmo, nós 

estamos fazendo só na colheita. O plantio e preparação do solo são realizadas 

por nós.  

 

A fala do entrevistado remete a uma decisão de gestão da agroindústria canavieira em 

questão, a escolha por realizar determinadas tarefas, como o transporte de matéria-prima, requer 

investimentos não apenas na contratação de mão-de-obra, mas também na aquisição e 

manutenção de equipamentos como colhedoras, reboques e caminhões. É possível que o fato 

da mesma ser administrada por uma família que está no segmento de negócios canavieiro a 

mais de um século seja decisivo para as escolhas. Nesse caso, a prestação de serviços não está 

baseada na contratação de mão de obra especializada, e sim de uma prestação de serviços 

pontual, geralmente por empresas terceirizadas pequenas e da própria região. 

Partindo da fala do entrevistado, nessa unidade é detectável que o processo de 

terceirização sofreu uma retração ou não é colocado como opção nesse modelo de gestão. É 

preferível ter o domínio de todos os processos e atividades que concedê-las para outros agentes. 

Nesse caso, faz-se necessário o investimento próprio para tecnologia e aumento de 

produtividade, numa estrutura vertical fechada.  

Com relação a investimento em tecnologia para aumento da produtividade o trabalhador 

entrevistado esclarece 

Estamos aumentando nossa colheita mecanizada para aumentar a 

produtividade. O plantio temos duas formas de realiza-lo o manual onde corta 

a muda com facão, junta os montes a carregadeira colhe joga no caminhão, 

vai para área de semeio e outra carregadeira distribui. O outro é o hibrido que 

é o método semi-mecanizado, por que não temos a plantadeira, nós temos a 

semeadora que distribui as mudas e outros trabalhadores finalizam 

manualmente de enterrar as mudas nas covas, por isso que se chama híbrido. 

A colheita manual é de cana queimada, realizamos a queima.  

  

Observa-se, com base no relato anterior, que a unidade usa ainda etapas da produção 

intensivas em trabalho manual. Principalmente ao que se refere o setor agrícola, muitos dos 

processos ainda não são mecanizados, diferindo-se da agroindústria moderna, onde a 

mecanização e a automatização, praticamente total, das atividades são uma realidade. Aqui 

vemos uma agroindústria no processo de desenvolvimento da mecanização iniciado, a partir do 

investimento realizado em máquinas mais modernas para colheita e plantio. 

Na colheita mecanizada 10 máquinas colhedoras são nossas e 1 terceirizada 

da cidade de Santa Helena. Também são contratados caminhões para o 

carregamento da cana. Terceirizamos a parte de manutenção das máquinas 

agrícolas. Prestador de serviço para transportar cana, nós pegamos vários que 

já teve caso aqui da gente contratar um só terceirizado com 15 caminhões, por 
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exemplo, chegou um determinado dia o cara diz que o preço pago não dá para 

ele e se não aumentar não realiza mais. Aí para a indústria. Aí resolvemos 

terceirizar quem tem 3 ou 4 equipamento, pra não ter o risco de ter que 

aumentar o preço da tabela por ser um único prestador de serviço operando, 

se não para a produção. Antigamente nossa terceirização era maior, hoje temos 

diminuído.   

Com o relato, pode-se entender que a terceirização de serviços ocupa um espaço inferior 

no conjunto das atividades dessa unidade, que tem como critério de segurança não depender de 

um único fornecedor, usando da estratégia de contratação de vários prestadores de serviços de 

pequena escala em detrimento de prestadores de maior escala.   

As empresas terceirizadas de maior porte, normalmente, possuem uma maior disposição 

de maquinário e equipamento moderno para investir nas atividades da tomadora, entretanto o 

custo de operação delas também é maior em comparação a um fornecedor de serviços local, 

que possui um ou dois caminhões mais antigos, que pode estar executando essa prestação de 

serviços por um valor mais baixo e atrativo para a agroindústria. Desta forma, a redução e o 

fracionamento das contratações de serviços terceirizados se colocam como estratégias da 

unidade para reduzir a dependência destas empresas. 

Mesmo que o município de Serranópolis conte com atividades agroindustriais 

canavieiras desde o início da década de 1980, é necessário considerar que se trata de um 

município com pequena população (8.737 habitantes estimados para 2021) e dinâmica 

econômica limitada, a estratégia de depender menos de serviços terceirizados oferece segurança 

na realização dos serviços e no funcionamento da Unidade. O elevado percentual de cana-

própria identificado na referida unidade é mais um indício desta estratégia.  

Como uma das características da atividade canavieira é sua sazonalidade, em que 

marcam o período da safra, a contratação de funcionários pela unidade obedece a essa demanda 

sazonal. Assim, a contratação de trabalhadores migrantes diretamente pela unidade 

agroindustrial canavieira permanece como uma condição que marca fortemente o regime de 

trabalho no segmento. Sobre a contratação de funcionários safristas nessa agroindústria a opção 

de trabalhadores vindo de outros estados é uma realidade, como demonstra a fala de um 

funcionário a seguir. 

Nós temos um quadro maior de funcionários no período da safra, então 

fazemos um contrato já de plantio e safra. Esse ano começamos o plantio em 

fevereiro. Os contratados são na maioria nordestinos da região de Ipojuca, 

Recife, Alagoas e Maranhão. Daqui [Serranópolis] também, mas é muito 

pouco. Daqui á gente pega mais para operador de máquinas, motorista. Agora 

mão-de-obra rural aqui é muito pouca é mais de lá. O pessoal daqui é contrato 

fixo, não contrato por tempo determinado.    
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Aqui é visto com clareza que os trabalhadores que vem de outros estados para compor 

a mão-de-obra, já atuam no segmento canavieiro, estão adaptados às operações manuais 

requeridas, são pessoas que atuam nos estados nordestinos com o trabalho o plantio, corte e 

colheita de cana queimada. São trabalhadores com características não muito típicas no atual 

contexto no cerrado goiano, que realizam tarefa que além de pesada é mal remunerada. Então 

os trabalhadores locais são contratados para atividades como operação de máquinas agrícolas 

com vínculo fixo.  

Aqui faz necessária a experiência do trabalho manual na atividade canavieira, ainda 

comum em determinados locais do Brasil, como o da região nordeste. A origem e a tradição da 

família que controla a empresa se colocam como elemento facilitador para o acesso ao mercado 

de trabalho nordestino e a contratação de trabalhadores oriundos da região para trabalhar em 

sua unidade em território goiano. Segundo informações da empresa, a contratação de 

trabalhadores de fora, no período da safra, faz com que a agroindústria chegue a contar com 

cerca de 1.300 trabalhadores, valor consideravelmente superior ao fechamento da safra de 2019, 

cerca de 750. Tal condição faz com que a empresa se coloque como a maior empregadora do 

município.  

Umas das diferenças entre agroindústrias de grande porte para empresas de estrutura 

familiar como essa, é que a ligação afetiva é maior, o patrão conhece grande parte de seus 

funcionários, e alguns almejam crescimento profissional dentro da própria empresa, o que não 

ocorre em agroindústrias de capital aberto, a contratação é realizada com base na necessidade 

da empresa, e os cargos importantes são ocupados por pessoas de fora com um elevado índice 

de instrução.  

Foi possível detectar essa realidade a partir da experiência do funcionário entrevistado, 

que hoje ocupa um cargo de liderança do setor agrícola. Segundo relatado por ele “Eu quando 

entrei eu vim pra ser digitador, para alimentar o sistema, parte de pagamento de folha, parte de 

insumos, e hoje estou em cargo melhor”, além de ter recebido incentivo com ajuda de custo 

para sua formação em curso superior, narra o trabalhador.  

Além da entrevista com pessoas vinculadas a agroindústrias, foi localizado e 

entrevistado um dos prestadores de serviços da agroindústria. Esse prestador de serviços realiza 

a atividade de transporte no carregamento de muda para o plantio como também de cana para 

o processamento, que consiste nos períodos de plantio e safra. Nesse trabalho são utilizados o 

caminhão e os reboques do prestador de serviço e consiste em 3 meses de plantio e 6 meses de 

safra. Os funcionários que dirigem o caminhão também fazem os serviços de manutenção do 

caminhão. Para contratação de funcionário o prestador de serviço reassume uma preferência 
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por pessoas de fora, de outra região chegando a citar a região Nordeste como a origem principal 

dos trabalhadores contratados por ele. 

Figura 7 - Imagem de caminhão e reboque usados no transporte de mudas e cana por prestador de 

serviço local 

  

Fonte: SILVA, 2019. 

Foi possível presenciar, na ocasião da visita, que se trata de uma estrutura simples e que 

o prestador possui, inclusive, uma pequena empresa de reparo de pneus, na qual ele ocupa a 

maior parte do tempo. Para realizar a prestação de serviços para a Energética ele dispõe do 

caminhão, os reboques e contrata um ou dois motoristas durante a vigência do contrato. 

Eventualmente, ele próprio dirige o caminhão, especialmente nas ocasiões de folga dos 

motoristas contratados. O perfil deste prestador corrobora com a informação prestada pela 

agroindústria canavieira de dar preferência a pequenos prestadores em detrimento de empresas 

de maior porte. 

A agroindústria Energética Serranópolis é uma empresa em que a organização da 

produção e administração tradicional, se perpetua e se mostra resistente à modernização da 

gestão em meio a uma territorialidade marcada por significativo avanço do padrão de gestão 

que prima pelo forte parcelamento das atividades e pela terceirização como estratégia, 

especialmente entre empresas de porte maior. 

A permanência de empresas com estas características, de certa forma, confirma que a 

partir de diferentes escalas de produção e de inserção no mercado, as unidades que se mantém 
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associadas ao modelo de gestão familiar e que centralizam a realização do processo produtivo 

podem ser competitivas. Em um ambiente no qual a modernização da gestão e a forte 

tecnificação das operações impera, uma empresa que realiza parte das operações agrícolas de 

forma manual e se organiza internamente na gestão obedecendo a modelos vistos como 

ultrapassados pelo mercado demonstra que o movimento de modernização técnica e de gestão 

não ocorre de forma linear, e não alcança todos os espaços com a mesma intensidade e 

resultados.  

A manutenção da empresa que vai resistindo ao tempo e as mudanças e, inclusive, sua 

expansão e diversificação nas operações rivaliza com a ideia de propagação de padrões técnicos 

e de gestão que se colocam como novos protagonistas que vão surgindo e tendem a se tornar 

únicos no setor. Ressalta-se a importância de analisar o perfil da mão-de-obra vinculada nas 

atividades, dentro dessa unidade tradicional de Serranópolis e suas particularidades no cenário 

geral da microrregião de Goiás seguindo os mesmos parâmetros das unidades anteriores.    

Com base no gráfico 20 a faixa etária de trabalhadores na atividade terceirizada 

vinculada a agroindústria, acompanha o mesmo movimento das demais unidades, de 

trabalhadores de mais idade, com um maior nível de experiência de trabalho, considerando o 

início do trabalho comumente aos 18 anos, destacando principalmente a faixa etária entre 30 a 

49 anos que representa 58% dos trabalhadores com essa faixa de idade na atividade de 

fabricação de álcool, ou seja, trabalhadores da agroindústria. 

 Os trabalhadores que compõe a atividade de cultivo de cana (os terceiros), que aparece 

em menor proporção, possuem uma distribuição mais homogênea no gráfico, que significa que, 

os trabalhadores possuem uma faixa etária de 25 a 64 anos, em quantidade similares entre as 

classes do gráfico.  
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Gráfico 20 - Faixa etária de trabalhadores na unidade de Serranópolis no ano de 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Sobre o nível de escolaridade, diferente das primeiras unidades analisadas, a prestação 

de serviço na unidade de Serranópolis é de trabalhadores com o nível de instrução baixa (gráfico 

21), ou seja, só aparece nas classes de baixa escolaridade, o nível mais avançado de estudo é o 

ensino médio completo, a grande maioria possui apenas o ensino fundamental, correspondendo 

a mais da metade dos trabalhadores da atividade de cultivo de cana. Esse dado está relacionado 

também, ao tipo de terceiros contratados, que são de pequeno porte, e ligados a atividades 

simples de transporte e carregamento, que não requer um alto nível técnico para seu exercício.  

Ainda no gráfico 21, os dados sobre os trabalhadores da atividade de fabricação de 

álcool, que são a maioria, apresentam todos os graus de escolaridade desde analfabetos a 

trabalhadores com ensino superior completo.  As classes mais numerosas são as de 

trabalhadores com escolaridade de ensino médio completo, com 25,73%, os que estudaram do 

6º ao 9º ano do fundamental, que representam 19,33%, e a classe com até 5ª ano incompleto 

com percentual de 15,33%  
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Gráfico 21 - Escolaridade dos trabalhadores na agroindústria canavieira em Serranópolis - 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Os dados de escolaridade expostos no gráfico 21, mostram muitos trabalhadores com 

apenas o ensino fundamental, seja ele completo ou incompleto, como também os que nem 

possuem o ensino médio completo, a soma destas duas classes representa 66,2%, mais da 

metade de todo quadro de funcionários da agroindústria de Serranópolis, identificados pela 

atividade de fabricação de álcool. Com isso, constata que tanto na prestação de serviço, como 

nas atividades diretas da própria agroindústria canavieira, o grau de escolaridade dos 

trabalhadores, é predominantemente baixa.  

Quanto a remuneração dos trabalhadores vinculados a prestação de serviços e da 

agroindústria, o gráfico 22 mostra um quadro de remuneração baixa também levando em 

comparação as outras unidades. Os trabalhadores ligados a atividade de cultivo de cana (os 

terceiros), só aparecem nas remunerações baixas com1 salário e meio até 4 salários mínimos. 

Já na atividade de fabricação de álcool, aparecem trabalhadores de todas as faixas de 

remuneração, que vai de meio salário até 20 salários mínimos. Porém, do total de trabalhadores 

na atividade mais da metade deles, estão concentrados em apenas duas classes com mais de 200 

funcionários cada, que são os trabalhadores com remuneração de um salário mínimo e meio a 

dois salários mínimos, e a outra são os que recebem remuneração de dois a três salários 

mínimos.  
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Gráfico 22 - Remuneração da mão-de-obra terceirizada na agroindústria canavieira de Serranópolis no 

ano de 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Associando o gráfico 22 ao anterior de escolaridade (gráfico 21), os índices de 

remuneração coincidem com o grau de escolaridade, visando que as atividades mais simples 

são executadas por mão-de-obra com pouca instrução e baixa remuneração, que também está 

condicionada ao tamanho de capital que a empresa prestadora de serviços movimenta. Nesse 

caso empresas pequenas, que possuem poucos funcionários e pequena capacidade de 

investimentos, logo seus funcionários recebem de acordo com que ela pode pagar com seu nível 

de capital.      

No gráfico 23 sobre tempo de emprego, é possível notar que as atividades no geral, são 

predominantemente de vínculos fixos, entre atividade de cultivo de cana e fabricação de álcool. 

Em específico a atividade de cultivo de cana, observa-se que ela só aparece nos intervalos 

menores de 6 a 12 meses e de 12 a 24 meses, logo o quadro de trabalhadores com o tempo de 

trabalho entre 6 e 12 meses, compõe o quadro de trabalhadores sazonais/temporários, 

provavelmente contratados em períodos de safra em que a demanda de trabalho e mão de obra 

é maior.  

Na atividade de fabricação de álcool (da própria agroindústria) o tempo de trabalho 

apresenta uma dinâmica maior, onde predominam os de vínculos fixos que variam de 12 meses 

até 120 meses ou mais, com destaque maior para o tempo de vínculo de 12 a 24 meses (1 a 2 

anos) e 36 a 120 meses (3 a 10 anos), que possuem um maior número de trabalhadores. 

Entretanto, é possível observar que também na fabricação de álcool aparecem vínculos 
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temporários de 3 a 12 meses, principalmente entre 6 e 12 meses com mais de 150 vínculos 

temporários, que considerando o porte da agroindústria de Serranópolis é um número alto.    

Gráfico 23 - Tempo de trabalho por prestadores de serviços na unidade Serranópolis com base no ano 

de 2019 

 
Fonte: RAIS, 2021. 

 

Finalizando a análise de perfil dos trabalhadores ligados a prestação de serviços na 

agroindústria canavieira de Serranópolis, no geral é possível observar que os números 

apresentados nos gráficos são bem pequenos, que coincidem com os dados da entrevista, em 

que a empresa preza pelo mínimo de terceirização possível, com intuito de operar e controlar o 

máximo de atividades possíveis desde a matéria-prima até o produto final, fazendo parte do 

modelo verticalizado e tradicional que a empresa tem.  

Faz-se necessário pontuar, que o porte da produção da agroindústria e o tamanho do 

capital da mesma, além do modelo de gestão, se diferenciam em relação às outras duas empresas 

avaliadas, e isso acaba influenciando na tomada de decisão na restrição quanto a contratação de 

prestadores de serviços e a preferência por contratação de empresas locais com menor 

capacidade de investimentos, em detrimento de prestadores maiores e com tradição na 

atividade. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A produção do espaço se dá pela interação do homem com o meio onde vive, essa 

interação pode se dar de diversas formas, o trabalho e a técnica são uma delas. Milton Santos 

(2009) expõe que a técnica na produção em geral, seja ela fabril, agrícola, as suas reproduções 

são estabelecidas por relações, que produzem espaço geográfico.  A técnica tem seu papel ativo 

no espaço por meio das atividades econômicas, instalações de indústrias, mecanização, entre 

outras infraestruturas, que promovem mudanças no uso e ocupação do solo. 

No caso da agroindústria canavieira não é diferente, a atividade é dotada de técnicas 

produtivas, que sempre estão em constante aprimoramento. As áreas em que estas atividades 

estão instaladas, como também as pessoas empregadas fazem parte da dinâmica organizacional 

para atender essa reprodução técnica. 

As transformações socioespaciais ocorrem de maneira em que novos elementos são 

adicionados ao espaço e se tornam peças-chaves para as mudanças na organização e na estrutura 

da sociedade. Pela natureza de suas atividades e pela escala de produção, uma unidade 

agroindustrial canavieira se coloca como elemento capaz de proporcionar transformações 

socioespaciais que alcançam diferentes dimensões.  

Quando as agroindústrias canavieiras começam ser inseridas na microrregião do 

Sudoeste de Goiás, de forma mais incisiva, para atender o processo de expansão e ao mesmo 

tempo o mercado em ascensão, faz-se necessário, que os municípios recebedores dessas novas 

atividades passem por um processo de adequação da infraestrutura para receber essas indústrias.  

Faz parte do conjunto de transformações, uma nova configuração do uso do solo, à 

medida que o cultivo de cana-de-açúcar vai sendo inserido, setores de serviços que trabalham 

como suporte as atividades industriais no setor canavieiro passam a ser atraídas para o 

município, nesse caso podemos citar empresas de transporte, de preparação do solo, serviços 

de manutenção de máquinas, entre outros.   

Outra estruturação pertinente é de cunho social, as agroindústrias por meio das suas 

atividades amplas, de produção de matéria prima até o produto final, requerem mão de obra 

suficiente para suas operações diretas e indiretas. Como toda atividade que gera emprego, 

pessoas se sentem atraídas pela inserção de um novo segmento produtivo, mesmo que nunca 

tenha sequer conhecimento da atividade, tendo então, a necessidade de capacitação, que nada 

mais é que a adaptação e mudança da sociedade para atender essas atividades que vão sendo 

inseridas.  
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Ainda no quesito organização espacial, a inserção de uma nova atividade em um 

território que até então não possuía nenhuma característica de ligação com a atividade 

canavieira, favorece fluxos migratórios atraindo pessoas das cidades vizinhas, e até mesmo 

pessoas que vem junto com as empresas, e acabam se instalando nesses municípios. Essa 

dinâmica gera um bônus demográfico principalmente nas cidades, que começam a criar 

estruturas para atender esse crescimento. Surgem demandas, por exemplo, sobre aluguéis, 

cursos para qualificação profissional, comércio em geral e serviços.  

O conjunto de transformações passíveis de ocorrer nos espaços apropriados pela 

agroindústria canavieira é capaz de modificar o perfil de uso e das técnicas presentes nestes 

recortes. O papel da inserção técnica e sua difusão dos objetos técnicos dentro da sociedade e 

no espaço é marcada por um universo heterogêneo, de forma que os objetos técnicos são 

inseridos e organizados de forma desigual tanto no tempo como no espaço (SANTOS, 2009). 

A reflexão que Santos (2009) traz, explica o fenômeno de expansão da agroindústria no 

Sudoeste de Goiás, onde tanto as unidades instaladas como as configurações dos municípios se 

mostram diferentes. Isso porque, não importa se é a mesma atividade, a dinâmica ocasionada 

pela mesma, nunca será igual em todos os espaços onde foram instaladas as agroindústrias.  

A análise individual das unidades de Jataí, Chapadão do Céu e Serranópolis, mostraram 

cenários diferentes, constatando que o movimento ocorrido em cada um destes casos faz parte 

de uma totalidade, mas que se dá de forma particular e heterogênea dentro das diferenças e 

características geográficas únicas que cada espaço apresenta.  

Sabendo que o espaço é formado por objetos e que também determina os objetos 

(SANTOS, 2009), explica-se as diferenças no modelo produtivo das agroindústrias objeto de 

análise deste trabalho. Todas elas possuem tempo e espaço diferentes que interfere nas 

dinâmicas socioespaciais. Por exemplo a unidade agroindustrial de Jataí que foi instalada em 

um tempo recente apresenta estruturas técnicas modernas atuais que coincidem com seu tempo, 

o espaço na qual se insere é um município dotado de infraestrutura como rodovias, 

universidades, bancos, empresas de suporte e serviços especializados, que atendem o segmento. 

Todo esse conjunto de objetos em Jataí, determina o papel da agroindústria com atividades 

dentro dos padrões modernos, com mão de obra qualificada, oferta de prestação de serviço, 

entre outros.  

Sobre as outras unidades agroindustriais, essas não podem ter o mesmo cenário, a de 

Serranópolis surge em um tempo anterior, em um espaço marcado pelo porte pequeno do 

município, de serviços e infraestrutura limitados, e pouca mão de obra qualificada, acaba 
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determinando limitações na produção e peso da agroindústria na competição da atividade 

canavieira em decorrência das rugosidades apresentadas.  

A agroindústria de Chapadão do Céu também apresenta suas particularidades, a unidade 

que faz parte de um grupo tradicional marcado de um tempo já ultrapassado, mas que diante de 

uma expansão em um novo território e uma nova época, teve o padrão antigo substituído pelo 

novo em prol da modernização, entretanto com traços operacionais tradicionais como o modelo 

produtivo verticalizado em algumas atividades, determinando uma nova estrutura tecnológica 

produtiva com alguns resquícios de padrões de produção próprios de um outro tempo técnico. 

Além dos fatores tempo e espaço de cada agroindústria implementada, a diferença na 

difusão de técnicas ocorre em um território onde convivem outros conjuntos de técnicas 

provenientes de épocas anteriores e que se originaram em atendimento a outras atividades 

produtivas, tornam cada um destes movimentos de transformação únicos (SANTOS, 2009). 

Apoiado nesse pensamento de Santos (2009), justifica-se o porquê um movimento universal 

como a expansão da atividade canavieira no Brasil ter formas diferentes em cada onde se instala. 

 Na microrregião do Sudoeste de Goiás, a expansão se deu de forma positiva nos 

parâmetros de produção, pois a realidade da região já possuía um conjunto de estruturas técnicas 

de épocas que antecedem a cana, como o conjunto de infraestrutura organizada pela cultura de 

grãos, mais antiga no território, que a nova atividade canavieira se apropria, em parte.   

O desenvolvimento regional a partir da atividade de grãos já existente, fez com que a 

microrregião do Sudoeste de Goiás desenvolvesse rodovias de acesso para os grandes centros 

comerciais agrícolas, serviços tecnológicos voltados para o campo, lojas de máquinas agrícolas 

de grande porte, serviços especializados de manutenção de máquinas.  

A presença de faculdades particulares e públicas, como a Universidade Federal de Jataí 

e Universidade Estadual de Goiás na região, também acaba exercendo um papel importante 

para a agroindústria canavieira em um novo território, principalmente na propagação de 

pesquisas e aprimoramento e qualificação de profissionais, que essa nova atividade requer e se 

apropria em próprio benefício. 

Com isso, podemos dizer que a agroindústria canavieira, ao ser inserida em um espaço 

ainda não explorado pela mesma e sim por outras atividades preexistentes, gera um processo 

de apropriação que também pode ser visto como competição, como estabelece novas relações 

com as pessoas em que ali vivem. Como é o caso da competição gerada pela implementação de 

agroindústrias canavieira na microrregião do Sudoeste de Goiás e a resistência inicial de parte 

de proprietários rurais e profissionais ligados a cadeia de grãos (milho e soja), nos municípios 

de Chapadão do Céu e Jataí.  
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Nestes dois municípios houve iniciativas de setores organizados da cadeia de grãos em 

associação com a classe política para estabelecer limitações à inserção do cultivo de cana-de-

açúcar em terras previamente ocupadas para a produção de grãos, como a aprovação de 

legislação que estabelecia condições para o cultivo de cana-de-açúcar no município de Jataí6.  

Na agroindústria de Serranópolis a dinâmica socioeconômica se mostra um tanto 

diferente, em determinados aspectos. Se trata de um município com menor população e onde a 

produção de grãos, embora presente e contar com significativa estrutura, seja menos 

representativa para a dinâmica econômica em relação aos municípios de Jataí e Chapadão do 

Céu. Neste município, que tem 55% do seu território destinado à pastagens (PLATAFORMA 

DE CONHECIMENTO DO CERRADO, 2021), a criação extensiva de gado bovino se coloca 

como importante dinamizador socioeconômico e capaz de moldar o espaço. A atividade, e seus 

atores, se mostraram menos resistentes à inserção da agroindústria canavieira, que ocupa 

extensão limitada das terras do município. 

A instalação da agroindústria canavieira Energética Serranópolis, embora seja uma 

agroindústria de porte menor em produção e mercado, cumpre importante papel no município 

de geração de emprego e arrecadação, que dinamiza a economia e beneficia município de forma 

direta e indiretamente com o surgimento de pequenos serviços que surgem na cidade para 

atender a atividade canavieira da agroindústria. Entram os fornecedores de matéria-prima, 

serviços de oficinas mecânicas, contratação de transporte, que são serviços terceirizados 

adquiridos pela própria agroindústria, principalmente nos períodos de safra, onde são 

priorizados os agentes locais, sem extinguir o empresário de porte pequeno. Essa relação direta 

da agroindústria com o município tem ligação com o modelo de gestão e o capital da empresa, 

que possui uma estrutura familiar, e prioriza a contratação de empresas prestadoras de serviço 

de menor porte, independentemente do nível técnico, pois a prestação de serviços tem um papel 

menor nessa empresa. 

Com isso, a estrutura social do município de Serranópolis possui uma ligação direta com 

a agroindústria canavieira, que já possui uma história no município desde sua instalação em 

1980.  Demonstrando que o espaço social se produz e se reproduz em conexão com as forças 

produtivas (e as relações de produção) que ao longo do tempo são desenvolvidas (LEFEBVRE, 

2006). 

                                                           
6 O Plano diretor Rural de Jataí, ocorrido no ano de 2010, pela Lei 3.119/2010 que tinha o intuito de limitar a 

produção de monocultura de cana-de-açúcar no município para beneficiar os pecuaristas e produtores de grãos 

na concorrência fundiária de terras. Porém essa Lei foi contestada judicialmente e atualmente não tem efeitos 

práticos. 
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As mudanças na (re)organização espacial a partir de novos agentes produtivos inseridos 

possui um agente decisivo que liga o espaço social com o produtivo, que é o Estado. Apoiando-

se no raciocínio de Harvey (2005) em que o Estado é o sistema legal que sustenta e garante a 

estabilidade dos relacionamentos entre meios de produção e classe trabalhadora no processo de 

acumulação de capital, podemos entender a configuração do Estado no estabelecimento das 

agroindústrias como um financiador da burguesia, que não só incentiva, mas também, 

regulamenta as formas dessas novas relações, a tecnificação e a territorialização da 

agroindústria canavieira. Esse movimento é capaz de transformar as relações socioeconômicas, 

a as territorialidades e o espaço no recorte do município.  

Na visão de Santos (2009) as inovações técnicas a partir da inserção de novos sistemas 

produtivos, podem também atuar como um produtor da dinâmica socioespacial que alcança os 

costumes, comportamentos e a cultura. Essa visão de Santos (2009) explica um pouco sobre 

algumas atividades tradicionais serem modificadas para um sistema globalizado. Por exemplo, 

a mudança de gestão ocorrida na agroindústria de Chapadão do Céu, com a abertura de capital 

em uma empresa tradicional e familiar.  

A instalação da agroindústria de Jataí com padrões modernos e com porte de produção 

em larga escala em um município que nunca plantou cana-de-açúcar com finalidades industriais 

até 2005, trazendo consigo empresas terceirizadas para dar suporte em algumas etapas do 

processo produtivo, visto que algumas empresas terceirizadas nas duas agroindústrias são de 

fora, ou que surgiram devido às demandas específicas da agroindústria canavieira. 

Além dos fatos analisados, podemos observar a produção cultural, as relações de 

indivíduos ligados a essas atividades que também são inseridos nesse novo espaço, formada 

pelos trabalhadores de outras cidades, estado e regiões, que são atraídos pelas oportunidades de 

emprego, e acabam se instalando nesses municípios. O embate cultural desses indivíduos a 

partir dos seus costumes, como a alimentação e o sotaque, alteram a homogeneidade das 

tradições e expressões culturais, transformando a sociedade multicultural.  Por outro lado, 

ressaltam problemas sociais enraizados como de xenofobia com os indivíduos mais vulneráveis, 

como também gera um embate de competição entre trabalhadores de fora que ocupam cargos 

que poderiam ou não ser ocupados por indivíduos locais.   

Contudo, observa-se que não é apenas mais uma nova empresa instalada no município, 

toda ação tem uma reação, e nesse caso, as agroindústrias possuem uma capacidade de 

promover transformações socioespaciais, que se tornam mais visíveis a longo prazo, como 

agente produtor que vai além das relações econômicas, mas também das relações sociais, 

políticas e culturais. 
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A agroindústria canavieira, assim como outros segmentos produtivos, passa por 

reorganizações quanto à sua atuação que alcançam diferentes dimensões. As técnicas, os 

equipamentos e maquinários, o ritmo e a escala de produção, o uso de recursos naturais, a mão-

de-obra, a relação com a sociedade e com o ambiente, a relação com o poder público e com a 

sociedade são alguns dos elementos que se alteram conforme as necessidades e exigências das 

atividades produtivas. A intensidade, a velocidade e o alcance das transformações não são 

lineares, tampouco uniformes, uma vez que o espaço, ao ser formado por diferentes 

configurações, possui diferentes capacidades de absorção e de resistência às transformações. 

Pela escala de produção, em geral, a inserção de uma agroindústria canavieira possui 

força suficiente para promover transformações de escala considerável nos arredores do local 

onde se instala. Internamente, a própria atividade, bem como as demais, se modifica para 

alcançar a principal finalidade de reprodução ampliada do capital. Tais modificações passam 

pela técnica, pela gestão e, principalmente, pela relação com o trabalho, a fonte originária dos 

rendimentos e da acumulação. 

Nesse sentido, ao se aproximar de padrões já adotados em outros segmentos produtivos, 

a secular agroindústria canavieira brasileira promove movimentos no sentido de fragmentar a 

estrutura de produção ao renunciar à realização de determinadas etapas do processo de 

produção. Esse movimento se dá por meio da transformação da rígida estrutura de produção 

verticalizada, na qual o capital canavieiro realiza desde a produção de matéria-prima em terras 

próprias até a produção dos bens finais e, em alguns casos, a distribuição. 

A estrutura que se persegue, pelo menos em teoria, é mais horizontalizada, capaz de 

parcelar o trabalho ao contratar empresas e pessoas para assumir determinadas etapas do 

processo de produção. Contar com produtores de matéria-prima que realizam a alimentação da 

planta industrial na intensidade, qualidade, velocidade e tempo requeridos pela indústria seria 

um passo importante no sentido de tornar a estrutura de produção menos centralizada na figura 

da tradicional usina.  

A contratação de empresas para etapas menores, também se coloca como opção, 

principalmente no contexto fluido das relações de trabalho atuais, onde o capital incentiva tais 

condições e fragiliza a legislação de proteção trabalhista em nome de seus rendimentos. A 

terceirização, regulamentada na legislação brasileira para atividades meio e para atividades fins, 

se apresenta como uma opção ao capital canavieiro para realizar os movimentos de adequação 

requeridos em nome da busca de ampliar a acumulação. 

No recorte avaliado, foi possível comprovar a partir dos resultados, que a terceirização 

existe nas agroindústrias analisadas, e que essa atividade se comporta de forma diferente em 
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cada unidade analisada. É notório que em alguns casos ela apareceu mais expressiva e clara, 

como é o caso da unidade de Jataí, e em outros aparece um pouco camuflada, como uma 

atividade exercida pela própria agroindústria, quando na verdade são parcerias, como é o caso 

unidade de Chapadão do Céu. Enquanto na unidade de Serranópolis a terceirização, apesar de 

existente, segue outro ritmo, sendo quantitativamente menos expressiva e menos qualificada. 

O fato é que existe um movimento forte de modelo produtivo global, baseado nos 

fundamentos toyotistas de produção flexível que chega as agroindústrias canavieiras, entretanto 

esse movimento não acontece de forma homogênea, pois cada uma possui suas particulares e 

limitações, assim como também o território no qual cada uma dessas se instala, com isso os 

resultados não os mesmos.     

A terceirização na Raízen é maior e mais qualificada, a unidade faz parte de um grupo 

muito forte no monopólio canavieiro, e cada vez mais vem crescendo nesse meio. Para gerir as 

atividades do grupo, o modelo operacional e de gestão descentralizado e horizontal se torna 

mais interessante e viável para a empresa. Nas características da terceirização da unidade, 

apresentam empresas especializadas e de capital sólido, que diminui riscos com atividade 

prestada pelos mesmos.  

Com relação as condições de trabalho e o perfil do trabalhador, nessa unidade, os dados 

apontam para condições bem próximas aos da própria agroindústria. Não foi possível 

identificar, com base em dados oficiais, diferenças significativas quanto à remuneração, 

escolaridade e rotatividade dos trabalhadores diretos e terceirizados. Todavia, isso não remete 

a uma realidade, de trabalhadores bem remunerados e qualificados e com ótimas condições de 

trabalho. Os dados mostram trabalhadores predominantemente com baixa remuneração, pouca 

escolaridade, e que o mesmo movimento que é acompanhado no perfil de trabalhadores da 

agroindústria é visto na terceirização proporcionado pela mesma. 

Na unidade de Chapadão do Céu a terceirização ocorre de forma mais camuflada, onde 

a quase totalidade da mão de obra é vinculada à agroindústria, embora existam várias parcerias 

de empresas menores, prestadores de serviços que auxiliam nas atividades agrícolas, de 

transporte entre outros. Esse fato se dá ainda na resistência da agroindústria que apesar de 

flexibilizar o sistema de gestão, ainda atua fortemente na realização e controle das atividades 

operacionais, por se tratar de um grupo menor em comparação com a Raízen instalada em Jataí. 

A CerradinhoBio, em Chapadão do Céu, tem conseguido mesclar o tradicional e algumas 

inovações técnicas na sua produção.  

Com relação às condições de trabalho e do trabalhador, a unidade apresenta o mesmo 

movimento que a unidade anterior, onde os terceiros apresentam o mesmo padrão em relação 
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aos trabalhadores diretos da agroindústria, seja nas condições de trabalho, seja no perfil dos 

trabalhadores. Isso não quer dizer que seja necessariamente condições ótimas, e sim que as 

condições de trabalho são similares. O perfil predominante nos dois segmentos é de 

trabalhadores, em grande maioria, de mais idade, baixa escolaridade, e pouco remunerados. 

Por fim, na energética Serranópolis do município de Serranópolis, o que se identifica é 

uma agroindústria tradicional, limitada de inovações tecnológicas, que vem sobrevivendo ao 

longo dos anos na competição empresarial com os grupos maiores que detém o monopólio 

canavieiro e tem conquistado o seu próprio mercado, que também é mais limitado, que 

comporta o porte de produção da empresa.  

Nessa unidade a terceirização em larga escala não é uma opção e sim uma limitação de 

custos, e por isso são priorizados a execução própria das atividades, tendo como recursos alguns 

pequenos prestadores de serviços locais da região, como suporte nos períodos de alta demanda 

de trabalho. Considerando o porte da empresa as condições de trabalho com relação a 

remuneração e padrão tecnológico são mais inferiores que as das unidades anteriores, assim 

como os trabalhadores possuem características de mão de obra simples, com baixa escolaridade, 

presença de migrantes sazonais, predominantemente de mais idade.      

Contudo, a terceirização pode ser considerada um movimento global que se propaga de 

forma individual, respeitando as heterogeneidades socioespaciais. No campo das relações de 

trabalho ela reproduz a flexibilização do trabalho como também sua precarização não de forma 

inovadora trazida no campo do discurso. A terceirização, ao contrário do que prega o capital e 

o Estado Neoliberal, não se coloca como geradora de empregos e proporcionadora de maior 

liberdade e oportunidades ao trabalhador, mas serve à potencialização da precarização do 

trabalho e da exploração da mão-de-obra, com a finalidade de potencializar a reprodução 

ampliada do capital.  
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APÊNDICE 
 

Quadro 3 - Mudanças na Legislação trabalhista no Brasil 

DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO 

DE 1943 

Consolidação das Leis do Trabalho 

LEI Nº 13.467, DE 13 DE JULHO DE 2017 

Altera a Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT). 

Art. 11. Não havendo disposição 

especial em contrário nesta Consolidação, 

prescreve em dois anos o direito de pleitear a 

reparação de qualquer ato infringente de 

dispositivo nela contido. 

 

Art. 11 -O direito de ação quanto a 

créditos resultantes das relações de trabalho 

prescreve: (Redação dada pela Lei nº 9.658, de 

5.6.1998) 

 

I - em cinco anos para o trabalhador 

urbano, até o limite de dois anos após a 

extinção do contrato; (Incluído pela Lei nº 

9.658, de 5.6.1998) (Vide Emenda 

Constitucional nº 28 de 25.5.2000) 

 

Il - em dois anos, após a extinção do 

contrato de trabalho, para o trabalhador 

rural.                     (Incluído pela Lei nº 9.658, 

de 5.6.1998)                       (Vide Emenda 

Constitucional nº 28 de 25.5.2000) 

 

Art. 11.  A pretensão quanto a créditos 

resultantes das relações de trabalho prescreve em 

cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, 

até o limite de dois anos após a extinção do 

contrato de trabalho.                  (Redação dada pela 

Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência) 

I - (revogado);   

II - (revogado).   

 

Art. 58 § 2o O tempo despendido pelo 

empregado até o local de trabalho e para o seu 

retorno, por qualquer meio de transporte, não 

será computado na jornada de trabalho, salvo 

quando, tratando-se de local de difícil acesso 

ou não servido por transporte público, o 

empregador fornecer a 

condução.                  (Parágrafo incluído pela 

Lei nº 10.243, de 19.6.2001) 

§ 2º  O tempo despendido pelo empregado 

desde a sua residência até a efetiva ocupação do 

posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando 

ou por qualquer meio de transporte, inclusive o 

fornecido pelo empregador, não será computado na 

jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição 

do empregador.                   (Redação dada pela Lei 

nº 13.467, de 2017)         (Vigência) 

Art. 58 § 3o Poderão ser fixados, para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, 

por meio de acordo ou convenção coletiva, em 

caso de transporte fornecido pelo empregador, 

em local de difícil acesso ou não servido por 

transporte público, o tempo médio despendido 

pelo empregado, bem como a forma e a 

natureza da remuneração.                      (Incluído 

pela Lei Complementar nº 123, de 2006)  

Revogado 

Art. 58-A.  Considera-se trabalho em 

regime de tempo parcial aquele cuja duração 

não exceda a vinte e cinco horas 

Art. 58-A.  Considera-se trabalho em regime 

de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 

trinta horas semanais, sem a possibilidade de horas 
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semanais.                   (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 2001) 

suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja 

duração não exceda a vinte e seis horas semanais, 

com a possibilidade de acréscimo de até seis horas 

suplementares semanais.                   (Redação dada 

pela Lei nº 13.467, de 2017)         (Vigência) 

Art. 59 § 1º - Do acordo ou do contrato 

coletivo de trabalho deverá constar, 

obrigatoriamente, a importância da 

remuneração da hora suplementar, que será, 

pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à 

da hora normal.           (Vide CF, art. 7º inciso 

XVI) 

Art. 59 § 1o A remuneração da hora extra 

será, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) 

superior à da hora normal. 

Art. 59 § 4o Os empregados sob o regime 

de tempo parcial não poderão prestar horas 

extras. 

Revogado 

 

Art. 61 - Ocorrendo necessidade 

imperiosa, poderá a duração do trabalho 

exceder do limite legal ou convencionado, seja 

para fazer face a motivo de força maior, seja 

para atender à realização ou conclusão de 

serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa 

acarretar prejuízo manifesto. 

§ 1º - O excesso, nos casos deste artigo, 

poderá ser exigido independentemente de 

acordo ou contrato coletivo e deverá ser 

comunicado, dentro de 10 (dez) dias, à 

autoridade competente em matéria de trabalho, 

ou, antes desse prazo, justificado no momento 

da fiscalização sem prejuízo dessa 

comunicação. 

 

Art. 61 - Ocorrendo necessidade imperiosa, 

poderá a duração do trabalho exceder do limite 

legal ou convencionado, seja para fazer face a 

motivo de força maior, seja para atender à 

realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou 

cuja inexecução possa acarretar prejuízo 

manifesto. 

§ 1º O excesso, nos casos deste artigo, pode 

ser exigido independentemente de convenção 

coletiva ou acordo coletivo de 

trabalho.               (Redação dada pela Lei nº 13.467, 

de 2017)    

Art. 84 - Para efeito da aplicação do 

salário mínimo, será o país dividido em 22 

regiões, correspondentes aos Estados, Distrito 

Federal e Território do Acre.                (Vide 

Decreto Lei nº 2.351, de 1987)                

Parágrafo único. Em cada região, 

funcionará uma Comissão de Salário Mínimo, 

com sede na capital do Estado, no Distrito 

Federal e na sede do governo do Território do 

Acre.               (Vide Decreto Lei nº 2.351, de 

1987)             

 

 Revogado 

 

Art. 86 - Sempre que, em uma região ou 

zona, se verifiquem diferenças de padrão de 

vida, determinadas por circunstâncias 

econômicas de carater urbano, suburbano, 

rural ou marítimo, poderá o Ministro do 

Trabalho, Industria e Comercio, mediante 

proposta da respectiva Comissão de Salário 

Mínimo e ouvido o Serviço de Estatística da 

Previdência e Trabalho, autorizá-la a 

Revogado 
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subdividir a região ou zona, de acordo com tais 

circunstâncias.          (Vide Decreto Lei nº 2.351, 

de 1987)    

§ 1º Deverá ser efetuado, também em sua 

totalidade, e no ato da entrega da declaração, o 

pagamento do imposto devido, quando se 

verificar a hipótese do art. 

52.                (Parágrafo único renumerado pela 

Lei nº 5.381, de 9.2.1968)  (Vide Lei nº 4.589, 

de 11.12.1964)                     

§ 2º Enquanto não se verificarem as 

circunstâncias mencionadas neste artigo, 

vigorará nos municípios que se criarem o 

salário-mínimo fixado para os municípios de 

que tenham sido desmembrados.  (Incluído 

pela Lei nº 5.381, de 9.2.1968)  (Vide Decreto 

Lei nº 2.351, de 1987)                      

§ 3º No caso de novos municípios 

formados pelo desmembramento de mais de 

um município, vigorará neles, até que se 

verifiquem as referidas circunstâncias, o maior 

salário-mínimo estabelecido para os 

municípios que lhes deram origem.         

 

 Art. 130-A.  Na modalidade do regime 

de tempo parcial, após cada período de doze 

meses de vigência do contrato de trabalho, o 

empregado terá direito a férias, na seguinte 

proporção:                     (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 2001)         

I - dezoito dias, para a duração do 

trabalho semanal superior a vinte e duas horas, 

até vinte e cinco horas; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 2001)         

II - dezesseis dias, para a duração do 

trabalho semanal superior a vinte horas, até 

vinte e duas horas; (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 2001)          

III - quatorze dias, para a duração do 

trabalho semanal superior a quinze horas, até 

vinte horas; (Incluído pela Medida Provisória 

nº 2.164-41, de 2001)           

IV - doze dias, para a duração do trabalho 

semanal superior a dez horas, até quinze 

horas; (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.164-41, de 2001)   

V - dez dias, para a duração do trabalho 

semanal superior a cinco horas, até dez 

horas; (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.164-41, de 2001)          

VI - oito dias, para a duração do trabalho 

semanal igual ou inferior a cinco 

horas. (Incluído pela Medida Provisória nº 

2.164-41, de 2001)          

Revogado 
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  Parágrafo único.  O empregado 

contratado sob o regime de tempo parcial que 

tiver mais de sete faltas injustificadas ao longo 

do período aquisitivo terá o seu período de 

férias reduzido à metade. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)      

 

Art. 134 § 1º - Somente em casos 

excepcionais serão as férias concedidas em 2 

(dois) períodos, um dos quais não poderá ser 

inferior a 10 (dez) dias 

corridos.                  (Incluído pelo Decreto-lei 

nº 1.535, de 13.4.1977) 

 

Art. 134 § 1o Desde que haja concordância 

do empregado, as férias poderão ser usufruídas em 

até três períodos, sendo que um deles não poderá 

ser inferior a quatorze dias corridos e os demais 

não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, 

cada um. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 

2017)    

Art. 134 § 2º - Aos menores de 18 

(dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqüenta) 

anos de idade, as férias serão sempre 

concedidas de uma só vez.  

Revogado  

Art. 143 § 3o O disposto neste artigo não 

se aplica aos empregados sob o regime de 

tempo parcial.                   (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.164-41, de 

2001)                  (Revogado pela Lei nº 13.467, 

de 2017) 

 

Revogado  

Art. 372 - Os preceitos que regulam o 

trabalho masculino são aplicáveis ao trabalho 

feminino, naquilo em que não colidirem com a 

proteção especial instituída por este Capítulo. 

Parágrafo único - Não é regido pelos 

dispositivos a que se refere este artigo o 

trabalho nas oficinas em que sirvam 

exclusivamente pessoas da família da mulher e 

esteja está sob a direção do esposo, do pai, da 

mãe, do tutor ou do filho. 

 

Parágrafo único – revogado  

  Art. 384 - Em caso de prorrogação do 

horário normal, será obrigatório um descanso 

de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do 

início do período extraordinário do trabalho 

.               Revogado  

Art. 477. É assegurado a todo 

empregado, não existindo prazo estipulado 

para a terminação do respectivo contrato, e 

quando não haja ele dado motivo para cessação 

das relações de trabalho, o direito de haver do 

empregador uma indenização, paga na base da 

maior remuneração que tenha percebido na 

mesma empresa. 

Art. 477.  Na extinção do contrato de 

trabalho, o empregador deverá proceder à anotação 

na Carteira de Trabalho e Previdência Social, 

comunicar a dispensa aos órgãos competentes e 

realizar o pagamento das verbas rescisórias no 

prazo e na forma estabelecidos neste 

artigo.  (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017) 

§ 1o (Revogado).  

§ 3o (Revogado). 

§ 7o (Revogado).  
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§ 1º - O pedido de demissão ou recibo de 

quitação de rescisão, do contrato de trabalho, 

firmado por empregado com mais de 1 (um) 

ano de serviço, só será válido quando feito com 

a assistência do respectivo Sindicato ou 

perante a autoridade do Ministério do Trabalho 

e Previdência Social. (Redação dada pela Lei 

nº 5.584, de 26.6.1970) 

§ 3º - Quando não existir na localidade 

nenhum dos órgãos previstos neste artigo, a 

assistência será prestada pelo Represente do 

Ministério Público ou, onde houver, pelo 

Defensor Público e, na falta ou impedimento 

dêste, pelo Juiz de Paz.    

§ 7º - O ato da assistência na rescisão 

contratual (§§ 1º e 2º) será sem ônus para o 

trabalhador e empregador.     

 

Art. 601 - No ato da admissão de 

qualquer empregado, dele exigirá o 

empregador a apresentação da prova de 

quitação do imposto sindical.  (Vide Lei nº 

11.648, de 2008)    

Revogado  

Art. 604 - Os agentes ou trabalhadores 

autônomos ou profissionais liberais são 

obrigados a prestar aos encarregados da 

fiscalização os esclarecimentos que lhes forem 

solicitados, inclusive exibição de quitação do 

imposto sindical.  (Vide Lei nº 11.648, de 

2008)  

Revogado 

 Art. 792 - Os maiores de 18 (dezoito) e 

menores de 21 (vinte e um) anos e as mulheres 

casadas poderão pleitear perante a Justiça do 

Trabalho sem a assistência de seus pais, tutores 

ou maridos.  

 Revogado 

Art. 878 - A execução poderá ser 

promovida por qualquer interessado, ou ex 

officio pelo próprio Juiz ou Presidente ou 

Tribunal competente, nos termos do artigo 

anterior. 

Parágrafo único - Quando se tratar de 

decisão dos Tribunais Regionais, a execução 

poderá ser promovida pela Procuradoria da 

Justiça do Trabalho. 

 

Art. 878.  A execução será promovida pelas 

partes, permitida a execução de ofício pelo juiz ou 

pelo Presidente do Tribunal apenas nos casos em 

que as partes não estiverem representadas por 

advogado.                    (Redação dada pela Lei nº 

13.467, de 2017) 

Parágrafo único.  (Revogado).     

 

Art. 896 § 3o Os Tribunais Regionais do 

Trabalho procederão, obrigatoriamente, à 

uniformização de sua jurisprudência e 

aplicarão, nas causas da competência da Justiça 

do Trabalho, no que couber, o incidente de 

§ 3o (Revogado).                     

 § 4o (Revogado).                   
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uniformização de jurisprudência previsto nos 

termos do Capítulo I do Título IX do Livro I da 

Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código 

de Processo Civil).                     (Redação dada 

pela Lei nº 13.015, de 2014) 

Art. 896 § 4o Ao constatar, de ofício ou 

mediante provocação de qualquer das partes ou 

do Ministério Público do Trabalho, a existência 

de decisões atuais e conflitantes no âmbito do 

mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre o 

tema objeto de recurso de revista, o Tribunal 

Superior do Trabalho determinará o retorno 

dos autos à Corte de origem, a fim de que 

proceda à uniformização da 

jurisprudência.                      (Redação dada pela 

Lei nº 13.015, de 2014) 

Art. 896 § 5o A providência a que se 

refere o § 4o deverá ser determinada pelo 

Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 

ao emitir juízo de admissibilidade sobre o 

recurso de revista, ou pelo Ministro Relator, 

mediante decisões 

irrecorríveis.                       (Redação dada pela 

Lei nº 13.015, de 2014) 

Art. 896 § 6o Após o julgamento do 

incidente a que se refere o § 3o, unicamente a 

súmula regional ou a tese jurídica prevalecente 

no Tribunal Regional do Trabalho e não 

conflitante com súmula ou orientação 

jurisprudencial do Tribunal Superior do 

Trabalho servirá como paradigma para 

viabilizar o conhecimento do recurso de 

revista, por divergência.  (Redação dada pela 

Lei nº 13.015, de 2014) 

§ 5o (Revogado).                     

§ 6o (Revogado).    

 

§ 5º - Se o empregado ainda não tiver 

conta vinculada aberta em seu nome, nos 

termos do art. 2º da Lei nº 5.107, de 13 de 

setembro de 1966, a empresa procederá à 

respectiva abertura, para efeito do disposto no 

§ 2º.   (Redação dada pela Lei nº 5.442, 

24.5.1968)  

Revogado  

Fonte: Lei Nº 13.467/2017 e Lei Nº 5.452/1943. 


