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1. Introdução  

Este documento apresenta os resultados da pesquisa sobre o comportamento 

sociotrabalhista da Raízen em duas unidades de cultivo de cana-de-açúcar voltado para 

a produção de etanol1 e açúcar: a unidade Raízen Ibaté (Fazenda Da Serra, Usina Da 

Serra) e a unidade Raízen Ipaussu (Fazenda Santa Rosa, Usina Ipaussu), localizadas no 

Estado de São Paulo. 

Realizada pelo Instituto Observatório Social (IOS), o objetivo geral da pesquisa 

é contribuir para o fortalecimento das entidades sindicais no processo de diálogo com a 

empresa Raízen e fornecer subsídios ao debate sobre a construção de uma Rede 

Mundial de Trabalhadores (as) da Shell. A demanda para a realização da pesquisa partiu 

da central sindical holandesa Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). 

De modo específico, a pesquisa objetiva produzir informações de caráter 

técnico-científico sobre o comportamento da empresa Raízen no marco do Trabalho 

Decente, conforme estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Também avalia o comportamento social e trabalhista da empresa Raízen junto aos 

trabalhadores e trabalhadoras, próprios e terceirizados, que atuam no corte manual e 

mecanizado da cana-de-açúcar nas unidades de produção de açúcar, álcool (etanol) e 

energia dos municípios de Ibaté e Ipaussu, no Estado de São Paulo. Além disso, a 

pesquisa pretende promover a divulgação e debate de seus resultados entre os sindicatos 

de trabalhadores (as) do setor sucroalcooleiro. 

O relatório apresentado se estrutura em nove partes. Além desta introdução, no 

segundo capítulo estão expostos a metodologia e os procedimentos de pesquisa 

utilizados. A terceira parte é dedicada a apresentar um panorama do setor 

sucroalcooleiro no Brasil, com destaque para a composição da cadeia e do processo 

produtivo, além de incluir um panorama do cenário econômico trabalhista do setor. 

O quarto capítulo é dedicado a apresentar o perfil das principais empresas do 

setor sucroalcooleiro. E o capítulo cinco expõe um perfil geral da Raízen, com aspectos 

sobre o processo de composição da joint venture e os seus principais segmentos e áreas 

                                                           
1 O termo álcool etílico combustível foi substituído por etanol combustível ou simplesmente etanol, de 
acordo com a Resolução da Agência Nacional de Petróleo nº 09, de 1º de abril de 2009.  
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de atuação. Nessa parte também é apresentada a perspectiva da empresa no que tange os 

temas da responsabilidade social e meio ambiente. 

Um mapeamento das unidades de produção sucroalcooleira da empresa, dos 

respectivos sindicatos que representam os trabalhadores e trabalhadoras de cada uma 

dessas plantas de produção é descrito no capítulo seis. 

O capítulo sete, dividido em três partes, é dedicado aos resultados da pesquisa de 

campo, com a apresentação dos indicativos de trabalho decente nas unidades 

pesquisadas na visão de sindicalistas e trabalhadores (as). Na primeira parte, são 

apresentados os resultados da pesquisa realizada na Fazenda Da Serra, Unidade Raízen 

Ibaté, localizada em Ibaté/SP. Na sequência, expõem-se os resultados da oficina 

realizada com trabalhadoras que atuam em atividades de apoio ao corte da cana também 

na Fazenda da Serra. E na terceira parte são apresentados os resultados da pesquisa na 

Fazenda Santa Rosa, Unidade Raízen Ipaussu, de Ipaussu/SP. O capítulo oito é 

dedicado às considerações finais. 

Cabe lembrar que este estudo não deve ser entendido como um retrato geral do 

comportamento sociotrabalhista da empresa pesquisada no Brasil, mas como uma 

contribuição inicial ao compartilhamento de informações e às discussões sindicais sobre 

o tema, tendo como ponto de partida os resultados das duas unidades pesquisadas. 

Apresentamos o nosso agradecimento aos homens e mulheres que colaboraram 

para a realização deste trabalho, seja pela concessão de entrevistas, disponibilização de 

informações ou apoio logístico para o trabalho de campo. Dirigentes sindicais, 

assessorias políticas e de áreas técnicas das seguintes instituições: Federação dos 

Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp/CUT); Sindicato dos 

Empregados Rurais de Araraquara (SER Araraquara/CUT); Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Canitar, Chavante e Ipaussu (Strcci/ND2); Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas, Farmacêuticas, 

Plásticas, Tintas, Vernizes de Ipaussu e Região (STI Químicos de Ipaussu /CUT). 

                                                           
2 A sigla ND refere-se a não declaração de filiação a central sindical, de acordo com o Cadastro Nacional 
de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego – CNES/MTE. 
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Agradecemos também à empresa, que não interpôs obstáculos quando junto com 

sindicalistas fomos às unidades selecionadas para as entrevistas com trabalhadores e 

trabalhadoras, e pela disposição em nos fornecer a sua visão acerca dos temas 

pesquisados por meio de entrevista concedida pelo seu Diretor de Recursos Humanos 

para Etanol, Açúcar e Bioenergia, Relações Trabalhistas e Gestão de Saúde para a 

Raízen.  

Por fim, agradecemos especialmente aos trabalhadores e trabalhadoras que nos 

receberam e gentilmente compartilharam de suas opiniões e experiências de vida e de 

trabalho conosco. Sem eles e elas este trabalho não teria sido possível. 
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2. Metodologia 

 

O IOS tem adotado a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no 

Trabalho (liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação 

coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório, abolição 

efetiva de trabalho infantil, e a eliminação da discriminação no de emprego e na 

ocupação) e as Convenções da OIT como referências metodológicas.  

A OIT definiu como objetivo central a promoção do trabalho decente para todos 

os homens e mulheres em qualquer parte do mundo, combinando os pilares estratégicos 

de promoção de emprego com proteção social, respeito aos Direitos Fundamentais do 

Trabalho (DFTs) e com diálogo social. O conceito de Trabalho Decente é definido 

como "oportunidades a que mulheres e homens possam obter um trabalho digno e 

produtivo em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana".3 

A partir de projeto desenvolvido em 2011-2012 com a Central Única dos 

Trabalhadores (CUT), a Secretaria Nacional de Formação (SNF) e Secretaria de 

Relações do Trabalho (SRT), e com o apoio da OIT, o IOS ampliou o escopo de 

abordagem em seus estudos e pesquisas adotando o conceito de trabalho decente. O 

desafio de adaptar indicadores e incluir dimensões, até então ausentes na referência de 

análise, contou com a participação e contribuição do Escritório de Atividades para os 

Trabalhadores (Actrav), que faz parte da OIT, além da SNF e SRT e, posteriormente, 

com a colaboração de dirigentes sindicais presentes nos módulos de formação do 

referido projeto.4 

Desde então, o IOS utiliza em seus estudos e pesquisas esse marco metodológico 

considerando nos temas indicados as respectivas Convenções e Recomendações da OIT, 

em particular sobre: oportunidades de emprego; trabalho inaceitável; salários adequados 

e trabalho produtivo; jornada decente; estabilidade e garantia no trabalho; equilíbrio 

entre trabalho e vida familiar; tratamento justo no emprego; proteção social na empresa 

e diálogo social. 
                                                           
3 ILO, Decent Work: Report of the Director General, International Labour Conference, 87th Session.  
 
4 O projeto mencionado marcou a criação e o início da aplicação de indicadores de trabalho decente em 
pesquisas do IOS e abordou empiricamente os setores de construção civil, hotelaria, têxtil, calçados e 
trabalho doméstico.  
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2.2 Procedimentos de Pesquisa 

A estratégia de elaboração e alcance do trabalho foi discutida e acordada entre o 

IOS e a FNV. Foram avaliadas as condições para a realização do trabalho, levando em 

consideração o número de unidades de produção e dos respectivos sindicatos que 

representam seus trabalhadores e trabalhadoras, a sua concentração em todo o Estado de 

São Paulo, o prazo previsto para o trabalho e os recursos disponíveis para executá-lo.  

O estudo sobre a Raízen foi realizado em duas etapas. Na primeira, o IOS 

buscou traçar um retrato da empresa com uma síntese de seus principais programas e 

políticas, atividades, atuação e localização de unidades de produção, bem como a 

identificação dos sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras assalariadas rurais que os 

(as) representam em cada uma das 24 unidades no país. 

De posse dessas informações, na segunda etapa foi realizada pesquisa sobre a 

existência de trabalho decente e o comportamento sociotrabalhista da empresa. Nesta 

etapa, o estudo teve como foco uma parte da cadeia de produção de álcool (etanol), 

açúcar e energia da Raízen: o corte manual e mecanizado da cana-de-açúcar. A 

atividade é realizada por trabalhadores e trabalhadoras, próprios e terceirizados, em 

duas unidades localizadas em São Paulo, Estado que concentra 92% das usinas da 

empresa. 

O projeto foi desenvolvido em duas etapas durante cinco meses, divididos em 

dois períodos. A primeira etapa envolveu a pesquisa em fontes secundárias e a 

identificação e contatos com os principais atores sindicais locais.  

O segundo passo incluiu o preparo dos instrumentos de pesquisa, a organização 

e realização do trabalho de campo com trabalhadores e trabalhadoras das unidades 

selecionadas e dirigentes sindicais, além da sistematização dos dados e a elaboração do 

relatório final, concluído em julho de 2013. Pretende-se ainda, que os resultados do 

estudo sejam apresentados para sindicatos de trabalhadores (as) do setor. 

Essa divisão no cronograma de desenvolvimento da pesquisa se justificou pelas 

características sazonais que envolvem os processos de preparação, plantio e colheita da 

cana-de-açúcar, os quais ocorrem em períodos específicos do ano e onde se concentra a 

contratação/utilização de mão-de-obra.  

Por este motivo, as entrevistas e outras atividades de coleta de dados primários 

foram realizados no início da safra, a partir de abril de 2013. Foram realizadas 

entrevistas com sindicalistas que, por sua vez, acompanharam a equipe às áreas de 
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colheita das unidades selecionadas, onde aconteceram as entrevistas com trabalhadores 

e trabalhadoras que atuam na colheita manual e mecanizada. 

O trabalho foi desenvolvido por meio de informações secundárias e de 

entrevistas que priorizaram o público de (i) trabalhadores (as) rurais no corte da cana-

de-açúcar; (ii) sindicalistas e (iii) um representante da empresa. 

A metodologia utilizada, portanto, priorizou, além das fontes primárias 

(entrevistas individuais e oficinas com trabalhadores; representantes sindicais e da 

empresa), fontes secundárias diversas, tais como material de divulgação da própria 

empresa ou de entidades de classe do setor pesquisado, órgãos governamentais, 

imprensa especializada, dentre outros. 

A estratégia de pesquisa focalizou os estudos de caso e seu desenvolvimento se 

deu com a identificação e articulação com entidades sindicais no segmento rural para a 

mobilização de trabalhadores (as) e sindicalistas para participação na pesquisa.  

Quanto à identificação de unidades, o mapeamento buscou contemplar as 

unidades de produção rural, buscando também a identificação dos sindicatos que nelas 

representam trabalhadores e trabalhadoras. 

Já o levantamento de indicativos preliminares de problemas relativos ao 

comportamento sociotrabalhista da empresa foi realizado a partir da visão de 

trabalhadores e dirigentes sindicais, tomando por base as duas unidades selecionadas.  

Por se tratar de uma abordagem preliminar e exploratória, nessas entrevistas foram 

priorizadas algumas das questões que compõem o temário do trabalho decente, tomando 

por base aspectos do marco metodológico adotado pelo IOS. 
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3. Panorama geral do setor sucroalcooleiro no Brasil  

3.1. Introdução 

O setor sucroalcooleiro é de grande relevância para a economia brasileira. Só a 

produção de cana-de-açúcar representa 0,8% do PIB e o complexo sucroalcooleiro é 

responsável por mais de 6,0% do total das exportações do país. Contudo, trata-se de um 

setor em crise, com cadeia produtiva complexa e diversificada, composta por empresas 

de pequeno e grande porte que vêm passando por mudanças intensas no sentido de 

alterações tecnológicas, de mercado, de processos produtivos e de aproveitamento dos 

subprodutos.  

Apesar do aumento, em termos de valor, das exportações do setor, a produção 

em 2011 teve queda e o total exportado caiu em 9,5% nesse ano. O que manteve o 

crescimento do saldo comercial foi a elevação dos preços das commodites alavancada 

pela expansão da demanda chinesa. País, aliás, que é um dos principais compradores de 

açúcar em bruto do Brasil. 

A produção sucroalcooleira concentra-se principalmente na região sudeste, com 

61,5% da área plantada de cana-de-açúcar e 64,1% da produção total. Do ponto de vista 

do trabalho, o setor sucroalcooleiro é um dos que mais registra incidência de trabalho 

escravo no Brasil. O perfil do trabalhador encontrado nessa pesquisa segue o padrão do 

trabalhador exposto à escravidão contemporânea no Brasil, de acordo com a OIT: 

homem, negro, analfabeto funcional, com idade média de 31,4 anos e renda mensal de 

1,3 salário mínimo. 

A Cosan, a Copersucar e a Usaçúcar são as grandes empresas do setor, 

liderando-o em vendas, lucro líquido e número de funcionários. Contudo, o setor é 

formado por uma gama interconectada de produtores agrícolas, grandes empresas, e 

trabalhadores rurais. A precariedade dos trabalhos relacionados ao cultivo de cana-de-

açúcar e atividades agrícolas de apoio é o grande nó do perfil da mão-de-obra utilizada.  

É pela magnitude do setor e pelo o que ele representa para a economia do país, 

assim como pelos problemas que sua cadeia produtiva revela, que esse trabalho se faz 

necessário, já que pretende realizar um panorama geral do setor no Brasil. 

Este panorama está estruturado em quatro seções, além desta introdução. A 

primeira apresenta a cadeia produtiva e o processo produtivo. A segunda analisa o 

panorama econômico nacional e internacional. A terceira traça o perfil do trabalho no 
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setor e o perfil do trabalhador. Por fim, a quarta seção apresenta o perfil geral das 

empresas que atuam no setor. 

3.2. Cadeia produtiva e processo produtivo  

Uma cadeia produtiva é composta por atividades a montante da cadeia central, 

que compreendem fornecedores de matérias-primas, máquinas, equipamentos, 

tecnologias etc. O núcleo central da produção, por sua vez, engloba os principais elos 

que caracterizam as etapas fundamentais para a elaboração dos produtos finais de 

consumo e por atividades a jusante, que compreendem as atividades de promoção, de 

comercialização e de distribuição para o mercado consumidor, assim como as atividades 

industriais de processamento para geração de insumos para outras cadeias produtivas. 5 

No setor sucroalcooleiro, a cadeia produtiva pode ser visualizada da seguinte 

forma: a cadeia a montante, responsável pela oferta de insumos e matérias-primas, 

máquinas e equipamentos para a cadeia principal; a cadeia principal, na qual se dá o 

processo de produção dos diversos produtos da cana-de-açúcar, como o açúcar, o álcool 

(etanol), a cachaça, a rapadura, o mel de engenho e seus subprodutos; e a cadeia a 

jusante, que utiliza os produtos e subprodutos da cadeia principal, como o adubo 

orgânico, a bioenergia, a indústria química e a de alimentos.6 

Ou seja, trata-se de uma cadeia produtiva complexa e diversificada, onde estão 

presentes empresas de pequeno e de grande porte que vêm passando por mudanças 

tecnológicas, tanto de mercado quanto de processos produtivos e de aproveitamento dos 

subprodutos.7 

Na cadeia a montante, destaca-se o fornecimento de insumos agrícolas, como os 

adubos e os fertilizantes resultantes, muitas vezes, do próprio processo produtivo, além 

dos implementos agrícolas, tais como tratores, arados, foices, coletores e equipamentos 

de irrigação.8 

                                                           
5 SEBRAE, 2008.  

6 Idem.  

7 Idem. 

8 Idem.  
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Na fase de plantio e colheita da cana-de-açúcar, há dois segmentos de 

produtores: de um lado, os usineiros; de outro, os plantadores e fornecedores de cana, 

predominantemente pequenos proprietários de terra.9 

O transporte da cana para as unidades de produção de açúcar e álcool (etanol) é 

feito por carros de boi, carroças, caminhões, treminhões, entre outros.10 

Existem três tipos de unidades processadoras da cana-de-açúcar: as usinas que só 

produzem açúcar; as usinas com destilaria, que produzem tanto o açúcar como o álcool 

(etanol); e as destilarias autônomas, que só produzem álcool.11 

No processo de moagem, a cadeia subdivide-se em dois grupos: os elos laterais, 

voltados para a produção de açúcar e álcool (etanol), nos quais predominam as grandes 

e médias empresas, e o elo central, voltado para a produção de melaço, rapadura e 

aguardente, muitas vezes artesanal, com predomínio de micro e pequenas empresas12 

                                                           
9 Idem 

10 Idem 

11 Idem 

12 Idem 
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Figura 1 – Cadeia Produtiva da Indústria sucroalcooleira 

 
Fonte: Sebrae/Multidivisão, 2008. Elaboração: Sebrae, 2008. 

 
O trabalho de colheita da cana é em geral baseado no trabalho braçal, mas vem 

sofrendo modificações devido à crescente mecanização. Entretanto, em alguns lugares 

as características do relevo ainda dificultam esse processo.13  

Outra mudança no processo de colheita é que, para reduzir o peso da cana, 

muitos produtores ateavam fogo aos canaviais, destruindo as palhas da planta, o que 

caracterizava uma prática antieconômica e nociva ao meio ambiente. Com o surgimento 

de novos usos para a palha, principalmente para a produção de briquetes, usados na 

geração de energia em substituição ao carvão14, essa prática vem sendo menos utilizada. 

                                                           
13 SEBRAE, 2008. 

14 Idem.  
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Após a colheita, o processo produtivo passa pela lavagem e pelo desfibramento, 

preparando a cana para a moagem. Essa etapa também vem sofrendo mudanças 

tecnológicas, pois a lavagem da cana é uma atividade poluente, já que a água utilizada é 

descartada no meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. Para resolver esse 

problema, alguns produtores estão substituindo o descarte por um sistema de 

reutilização da água na irrigação do canavial15.  

Na etapa seguinte está a moagem, que produz o caldo e, em seguida, o açúcar e o 

álcool (etanol), gerando como subproduto o bagaço, que vem sendo utilizado para 

geração de eletricidade da própria usina16. 

Depois da concentração do caldo, separa-se o açúcar e o melaço. Esse, “pode ser 

utilizado para a alimentação animal, ou descartado, com riscos de poluir o meio 

ambiente.”17  

Nas usinas com destilaria, o melaço é tratado a partir da destilação do álcool, 

restando como subproduto o vinhoto (ou vinhaça). Segundo relatório do SEBRAE 

(2008): 

 
“A produção do vinhoto como subproduto da fermentação do melaço, durante muito 
tempo resultou em um problema para as usinas, que não tendo como estocar essa 
produção, lançava-o nos rios e córregos próximos, provocando graves problemas 
ecológicos. Hoje, este subproduto vem ganhando um novo espaço para utilização, 
sendo usado na própria usina, como fertilizante nos canaviais, na produção de 
fertilizantes para o mercado, mesmo que seja ainda pouco significativo. Mais 
recentemente, seu uso foi observado na produção de gás carbônico vendido para 
fábricas de refrigerantes e de águas gaseificadas”18. 

 
Na refinaria autônoma, o álcool é o produto e o subproduto é o vinhoto. Na 

produção artesanal, depois da concentração do caldo, obtém-se o mel de engenho. Da 

moldagem e secagem, a rapadura e o açúcar mascavo.19  

                                                           
15 SEBRAE 2008. 

16 Idem 

17 Ibd, p. 14 

18 Idem 

19 Sebrae, 2008 
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A produção do álcool resulta da fermentação da concentração do caldo. Da 

primeira destilação obtém-se aguardente ou álcool cru. Da segunda, álcool hidratado. 

Da terceira, álcool anidro e da quarta, álcool neutro.20 

A figura a seguir apresenta o processo simplificado de produção do álcool e do 

açúcar. 

 
Figura 2 – Processo simplificado de produção de álcool e açúcar 

 

Fonte: adaptado de Sustainability of Brazilian Bio-ethanol – Copernicus Institute e Unicamp 
(Smeets et al., 2006) apud Lins & Saavedra (2007). Elaboração: Lins & Saavedra (2007) 

 
Os elos da cadeia a jusante resultam, em sua maioria, de subprodutos originados 

da cadeia central, como a produção e comercialização de adubo orgânico com a 

utilização do vinhoto que resulta da separação do açúcar e do álcool. Também a torta de 

filtro, resultado da sobra de material do processo de fabricação do açúcar e muito rica 

em nitrogênio. E a produção de bioenergia, com utilização do bagaço e da palha da 

cana-de-açúcar (SEBRAE, 2008).   

Já a produção de gás carbônico oriundo da fermentação do vinhoto “está sendo 

explorada com a filtração e o engarrafamento do gás para venda em indústrias de 

bebidas e gaseificação de refrigerantes e água” (SEBRAE, 2008: 17) e a indústria de 

papel pode utilizar a celulose contida no bagaço da cana.  

                                                           
20 Idem 
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A indústria de alimentos também utiliza o açúcar na sua produção e, além da 

utilização da cana no setor de bebidas, com a produção de cachaças e outras 

aguardentes, a “alimentação animal também pode ter por base subprodutos da cana, tais 

como os compostos orgânicos alimentares para ração animal e os briquetes de bagaço 

para alimentação orgânica de gado.”21 

Por fim, a indústria álcool-química também vem utilizando álcool para a 

elaboração de produtos químicos, como plásticos. De acordo com o SEBRAE (2008): 

 
“As perspectivas de expansão da cadeia a jusante aumentam pelas inovações 
tecnológicas que estão gerando novos produtos: plásticos biodegradáveis (a partir do 
bagaço da cana), pirólise de biomassa destinada à Cadeia produtiva da indústria 
sucroalcooleira, fabricação de óleos combustíveis verdes para pequenos geradores de 
energia, etanol (a partir da biomassa), créditos de carbono, etanol como combustível 
verde e alimentador de térmicas estacionárias, biodiesel e glicerina para produção de 
solventes na indústria de tintas” 22. 
 

Ou seja, trata-se de um setor que vem passando por mudanças tecnológicas 

profundas e que apresenta inovações promissoras no sentido de dar dinamismo ao setor. 

 

3.3. Panorama econômico e trabalhista 

A cadeia produtiva sucroalcooleira é bastante estruturada no Brasil, único país 

do mundo que domina todos os estágios da sua tecnologia de produção23. Não à toa, é o 

país do mundo que mais produz cana-de-açúcar, sendo que sua produção é duas vezes e 

meia maior que a quantidade produzida pelo segundo lugar no ranking mundial, a Índia. 

Em terceiro lugar, está a China, que produz quase sete vezes menos que o Brasil. Ou 

seja, o Brasil é um importante produtor mundial de cana-de-açúcar, com quase metade 

da produção mundial desse produto (participação de 46,5%). 

                                                           
21 Ibd, p. 17 

22 Idem 

23 SEBRAE, 2008 
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Gráfico 1 – Principais produtores mundiais de cana-de-açúcar (em US$ milhões) 

 
Fonte: FAO. Elaboração: Própria. 

 
O setor sucroalcooleiro tem grande relevância também na economia brasileira. A 

título de ilustração, só a produção de cana-de-açúcar representa 0,8% do PIB e o 

complexo sucroalcooleiro é responsável por mais de 6,0% do total das exportações. 

 
Gráfico 2 – Participação da produção de cana-de-açúcar no PIB do Brasil (em %) 

 
Fonte: PAM e SCN 2000 Anual/IBGE. Elaboração: Própria. 
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Gráfico 3 – Participação dos Produtos do Complexo Sucroalcooleiro no total das 
Exportações Brasileiras (em %) 

 
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 

 
O açúcar é uma das commodities internacionais com maior ascendência da 

cotação internacional, ficando atrás apenas do óleo de girassol, do petróleo, e do óleo de 

soja. 

 

Gráfico 4 - Cotação internacional das principais commodities (número índice base 
2000 = 100) 

 
Fonte: FMI/IFS. Elaboração: Própria. 
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O Brasil tem superávit estrutural no setor, com crescimento intenso de 2003 a 

2011 em termos de valor. Entretanto, quando analisadas as exportações em termos de 

quantidade, registrou-se queda de 9,5% no ano de 2011. A trajetória ascendente em 

termos de valor é explicada, portanto, pelo crescimento dos preços das commodities, 

principalmente pela variação do preço médio do álcool, que cresceu 38,2% nesse último 

ano. No mesmo período, o preço médio do açúcar cresceu 29,3%. 

 

Gráfico 5 – Balança comercial do Complexo Sucroalcooleiro (em US$ mil) 

 
  Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 
 
Gráfico 6 – Preço médio dos produtos do Complexo Sucroalcooleiro (US$/t) 

 
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 
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O saldo comercial do complexo sucroalcooleiro em 2011 foi composto por 

94,9% de açúcar, sendo que desses, 77,3% foi de açúcar em bruto e 22,7% de açúcar 

refinado. O álcool representou apenas 5,1% do saldo do setor — em parte, isso se deve 

ao consumo interno do produto. Ou seja, as exportações brasileiras do setor estão 

calcadas nos estágios iniciais da cadeia produtiva, em produtos com menor valor 

adicionado. 

 
Gráfico 7 – Saldo Comercial dos Produtos do Complexo Sucroalcooleiro (em US$ 
mil) 

 
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 

 
Dentre os principais destinos das exportações brasileiras, a China aparece como 

um dos principais (10,0%), atrás apenas da Rússia (16,0%). Ou seja, a China é um dos 

principais importadores de açúcar em bruto (produto com pouco valor adicionado) do 

Brasil, padrão que se encaixa na atual discussão sobre o papel desse país na 

reprimarização das exportações brasileiras.  
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Gráfico 8 – Principais destinos das exportações brasileiras de açúcar em bruto em 
2011  

 
 Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 

 

 O Oriente Médio e a África são as principais regiões compradoras de açúcar 

refinado do Brasil, sendo o principal país os Emirados Árabes, com 14% do total 

exportado. 

 
Gráfico 9 – Principais destinos das exportações brasileiras de açúcar refinado em 
2011 

 
 Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 
 

Já no caso do álcool, o principal comprador do Brasil são os Estados Unidos, 

com 34% do total, seguido da Coreia do Sul e do Japão, ambos com 15,0%. 
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Gráfico 10 - Principais destinos das exportações brasileiras de álcool em 2011 

 
Fonte: Secex/MDIC. Elaboração: Própria 

 
 

Com relação à produção de cana-de-açúcar, em 2010, o Brasil produziu 717 

milhões de toneladas. Entre 2000 e 2010, a produção cresceu a uma taxa média de 

8,3%, sendo que os anos de maior crescimento foram 2006, 2007 e 2008, quando a taxa 

média foi de 15,1%. Em 2009, a taxa de crescimento foi de 7,2% e em 2010, 3,7%. Ou 

seja, a taxa de crescimento da produção desse produto, no Brasil, vem se arrefecendo 

desde 2009. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) de 

agosto de 2012 para a safra de 2012/2013 apresenta um aumento de 3,19% sobre a safra 

anterior (2011/2012), que foi a pior dos últimos 24 anos, com redução na oferta de cana 

em 12%, de etanol em 20%, e de açúcar em 8%. 
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Gráfico 11 – Quantidade de cana-de-açúcar produzida no Brasil (em milhões de 
toneladas) 

 
Fonte: PAM/IBGE. Elaboração: Própria. 
 
 

Isso porque a partir de 2003, com o lançamento do veículo flex-fuel no mercado 

doméstico e o crescimento do uso do etanol em muitos outros países, a produção de 

etanol e, consequentemente de cana-de-açúcar, foi estimulada, mas, logo em seguida, o 

setor entrou em crise. Bressan Filho (2010) apresenta as principais questões que estão 

entre as causas principais da crise do setor sucroalcooleiro no Brasil:  

 
“1) a crescente necessidade de capital financeiro para a formação de estoques de 
etanol e garantia de oferta do produto na entressafra; 2) a baixa taxa de remuneração 
da atividade alcooleira nas últimas duas safras (2007- 08 e 2008-09) e, 3) a postura 
passiva do setor produtivo, que não dispõe de mecanismos comerciais para interferir 
na formação das margens de comercialização e na competitividade do etanol frente a 
seu concorrente fóssil, a gasolina.”24 (Bressan Filho, 2010:43). 

 
Segundo ele, outros fatores também ajudaram a agravar a situação, como a crise 

econômica internacional em 2008, que trouxe como consequências o aumento das taxas 

de juros e a menor disponibilidade de linhas de crédito bancárias (cenário que aumentou 

as dificuldades de liquidez de muitos grupos econômicos). Também está entre os fatores 

o fato de que alguns grupos assumiram dívidas desproporcionais à sua capacidade, na 

tentativa de acelerar o crescimento da produção e aumentar sua parcela de mercado. 

                                                           
24 BRESSAN FILHO, 2010, p. 48 
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Fecham a lista os erros de previsão de comportamento dos preços influenciados pelos 

bons retornos obtidos nas safras anteriores25  

Um dos principais desafios do setor está no preço da gasolina, que expõe o 

etanol a um mercado com preços inferiores à paridade internacional, reduzindo sua 

competitividade. Também é desafiadora a indefinição das perspectivas do mercado 

internacional de biocombustíveis, ainda bloqueado por barreiras protecionistas que 

praticamente inexistem nos demais mercados energéticos. 

Com relação à distribuição regional da produção brasileira, de acordo com o 

levantamento e estimativa da CONAB de agosto de 2012, a indústria sucroalcooleira 

brasileira concentra-se principalmente na região Sudeste, com 61,5% da área plantada 

de cana-de-açúcar e 64,1% da produção total. O Sudeste é também a região com maior 

produtividade no setor. 

Na sequência estão a região Centro-oeste, que produz 18,0% do total nacional, e 

a Nordeste, com 11,0%.  

 
Tabela 1 – Produtos da Indústria Sucroalcooleira: Área, produtividade e produção 
da safra 2012/2013 

REGIÃO/UF ÁREA (Em 
mil ha) 

PRODUTIVIDADE 
(Em kg/ha) 

PRODUÇÃO 
(Em mil t) 

NORTE 43,36 71.882 3.116,80 
NORDESTE 1.099,70 57.268 62.978,10 
CENTRO-OESTE 1.531,10 69.966 107.124,50 
SUDESTE 5.243,39 72.927 382.386,40 
SUL 610,22 67.228 41.024,00 
NORTE/NORDESTE 1.143,06 57.823 66.094,90 
CENTRO-SUL 7.384,71 71.842 530.534,90 
BRASIL 8.527,77 69.963 596.629,80 

FONTE: CONAB - 2º Levantamento: Agosto de 2012. Elaboração: Própria. 
 

A destinação da safra brasileira de cana-de-açúcar é bastante equilibrada entre a 

produção do açúcar e do etanol. De acordo com a estimativa da CONAB, do total 

produzido, metade é destinada à produção de açúcar e a outra metade à produção de 

etanol. Entretanto, regionalmente, o norte e o centro-oeste produzem mais etanol do que 

açúcar, enquanto o nordeste, o sudeste e o sul produzem mais açúcar que etanol. 

 

                                                           
25 Idem 
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Tabela 2 – Produtos da Indústria Sucroalcooleira: Estimativa de produção e 
destinação da safra 2012/2013 (Em mil toneladas) 

REGIÃO/UF TOTAL AÇÚCAR ETANOL 
NORTE 3.117 442 2.675 
NORDESTE 62.978 38.031 24.947 
CENTRO-OESTE 107.125 33.798 73.327 
SUDESTE 382.386 204.498 177.889 
SUL 41.024 24.049 16.975 
NORTE/NORDESTE 66.095 38.473 27.622 
CENTRO-SUL 530.535 262.344 268.191 
BRASIL 596.630 300.817 295.813 

FONTE: CONAB - 2º Levantamento: Agosto de 2012. Elaboração: Própria. 
 

3.3.1 As condições de trabalho e as (novas) exigências para o setor 
sucroalcooleiro 

 

O setor sucroalcooleiro é um dos que mais utiliza trabalho escravo no Brasil. De 

acordo com a ONG Repórter Brasil (01/02/2010), o “Ministério Público do Trabalho 

(MPT) informou que dos 3.571 resgates de trabalho escravo feitos em 2009, 1.474 

ocorreram no setor sucroalcooleiro, o que corresponde a 41% dos casos registrados no 

País”. Além disso, de 340 empresas onde foram feitas ações de resgate de trabalho 

escravo, 40 são ligadas ao setor sucroalcooleiro (11,7%) que atuam em diferentes 

pontos da cadeia2627.  

Ainda de acordo com a Repórter Brasil, “a região Sudeste contabilizou 1.001 

casos onde foi necessária a ação de resgate de trabalho escravo, sendo que 43% dos 

casos denunciados envolvem a Agrisul, que integra a Companhia Brasileira de Açúcar e 

de Álcool (CBAA)”. 

 

A OIT define trabalho escravo como: 

 
“(...) toda a forma de trabalho escravo é trabalho degradante, mas o recíproco nem 
sempre é verdadeiro. O que diferencia um conceito do outro é a liberdade. Quando 
falamos de trabalho escravo, falamos de um crime que cerceia a liberdade dos 
trabalhadores. Essa falta de liberdade se dá por meio de quatro fatores: apreensão de 
documentos, presença de guardas armados e “gatos” de comportamento ameaçador, 
por dívidas ilegalmente impostas ou pelas características geográficas do local, que 
impedem a fuga”28 (OIT, 2012). 

                                                           
26 Repórter Brasil, 01/02/2010. 

27 Idem 

28 OIT, 2012. 
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Sobre o perfil do trabalho no setor sucroalcooleiro, Minayo-Gomez (2011: 3362) 

descreve de forma precisa e detalhada o trabalho no cultivo da cana-de-açúcar: 

“O corte de cana de açúcar é um dos trabalhos rurais mais árduos, realizado a céu 
aberto, sob sol escaldante e com a presença de fuligem e poeira. É uma atividade 
exaustiva e repetitiva que exige milhares de movimentos e que pode provocar, ao final 
da jornada, uma elevação da frequência cardíaca acima de 174 batimentos por minuto. 
O trabalhador derruba, em 10 minutos, 400 quilos de cana, desfere 131 golpes de 
podão, faz 138 inflexões num ciclo de 5,6 segundos para cada ação, sendo que ciclos 
menores de 30 segundos já representam risco de lesões osteoarticulares”29.  
 
“Como o pagamento é feito por produção, os cortadores se veem impelidos a 
aumentar o ritmo de trabalho, ultrapassando os limites fisiológicos, atingindo até uma 
média de produtividade de 12 toneladas diárias de cana cortada, três vezes maior do 
que na década 1950”30. 
 
“Os equipamentos de proteção individual fornecidos, em geral, são inadequados para 
o corte e desconfortáveis, gerando mais insegurança do que segurança. As luvas não 
são aderentes ao cabo do facão, o que explica o fato de ser a mão a parte do corpo 
mais atingida nos acidentes de trabalho. A maioria dos óculos de proteção inviabiliza 
uma visão nítida, o que também eleva os riscos de ocorrência de acidentes. Somam-se 
a isso os acidentes de trajeto, ocorridos com caminhões, carretas, ônibus e outros 
meios de transporte velhos, em condições precárias e em mau estado de conservação. 
Segundo informações colhidas junto ao setor, vem sendo verificado a ocorrência de 
acidentes graves nas rodovias e levanta-se a hipótese de que essas ocorrências tenham 
a ver com o pagamento dos condutores por número de viagens realizadas, 
intensificando-se seu trabalho e elevando-se os riscos nas estradas” 31. 
 
“O trabalho é feito em temperaturas muito elevadas, as quais podem chegar a 37ºC à 
sombra, o que conforme a legislação brasileira seria considerado como atividade 
laboral pesada, sendo que a Norma Regulamentadora do MTE prevê a paralisação 
parcial ou total do trabalho quando o índice de sobrecarga térmica, medido pelo 
IBUTG (Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo), ultrapassar o limite de 27ºC. 
Então, haveria a necessidade de pausas regulares na sombra, um regime de 30 minutos 
de descanso e a paralisação total da atividade enquanto o IBUTG estiver acima de 
30ºC”.32 
 
“A temperatura corporal dos cortadores, influenciada também pela vestimenta pesada 
e fechada, pode ser comparada à dos maratonistas, sendo que estes - quando 
rapidamente resfriados - se recuperam com pouco ou nenhum efeito residual, mas, se 
for feito tardiamente, correm perigo de morte” (Minayo-Gomez, 2011: 3362). 
 
“Em avaliação qualitativa alimentar, comprova-se que a dieta ingerida é insuficiente e 
pobre em nutrientes em relação ao gasto energético despendido com um trabalho 
extenuante, constatando-se perda significativa de peso e de gordura corporal, assim 
como aumento da massa magra” (Minayo-Gomez, 2011: 3362). 

                                                           
29 Minayo-Gomez, 2011, p. 3362 

30 Idem. 

31 Idem 

32 Idem 
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“O trabalho excessivo, associado às longas jornadas, sob sol inclemente, resulta em 
episódios de gravidade crescente que se manifestam com câimbras e podem levar à 
morte por parada cardíaca. Quando essas câimbras são fortes e frequentes, seguidas de 
tontura, dor de cabeça, vômitos e convulsões, os trabalhadores denominam essa 
situação de “birola”, que corresponderia ao termo karoschi, e que designa um quadro 
clínico extremo ligado ao estresse ocupacional com morte súbita por patologia 
coronária isquêmica ou cérebro vascular” (Minayo-Gomez, 2011: 3362). 
 

Ou seja, trata-se de um trabalho exaustivo e perigoso e, se nem sempre escravo, 

muitas vezes degradante, que leva muitos trabalhadores à invalidez precoce.  

 

3.3.2 Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo 
 

O problema quanto ao uso da prática de trabalho análogo ao escravo no setor 

sucroalcooleiro pode atingir grandes empreendimentos econômicos. É possível lembrar 

que a Cosan, umas das principais empresas do setor sucroenergético brasileiro, foi 

incluída no Cadastro de Empregadores flagrados que submetem trabalhadores a 

condições análogas à de escravo, a conhecida Lista Suja, relação mantida e divulgada 

com atualizações de forma semestral pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

Segundo notícia veiculada pela Repórter Brasil no dia 20 de janeiro de 2010, a 

inclusão da empresa na Lista Suja ocorreu no dia 31 de dezembro de 2009 em face da 

libertação de 42 trabalhadores da prestadora de serviço José Luiz Bispo Colheita-ME 

pelo Grupo Móvel de Fiscalização (composto por Auditores Fiscais do Ministério do 

Trabalho e Emprego, Procuradores do Ministério Público do Trabalho e Agentes das 

Polícias Federal, Militar e Civil), na usina Junqueira (adquirida pela Cosan em 2002), 

localizada no município de Igarapava/SP, em ação de fiscalização realizada em junho 

2007. De acordo com o Grupo Móvel, os elementos para a caracterização do trabalho 

análogo à escravidão manifestaram-se no conjunto de autos de infração lavrados. Entre 

as condições degradantes encontradas estavam: a indisponibilidade de água potável e 

fresca; alojamentos inapropriados, tendo irregularidades que variavam desde falta de 

fiação elétrica; sem capacidade para acomodar as pessoas; alimentos colocados e 

expostos nos cômodos; limitação da liberdade dos trabalhadores, visto que foram 

submetidos a dívidas para aquisição de itens essenciais como alimentação e aluguel, 

tendo o desconto irregular nos salários; entre outros pontos. A situação também foi 

agravada por depoimentos colhidos junto aos trabalhadores, incluindo o de adolescente 



30 

 

de 17 anos que trabalhava no corte de cana, atividade ilegal para menores de idade. 

Todas essas circunstâncias demonstraram caso de aliciamento, segundo as autoridades 

administrativas envolvidas.33  

Por ocasião do acontecimento, os efeitos aos negócios da empresa foram 

imediatos: houve quedas em ações (registro tanto na Bovespa no Brasil, quanto em 

nível internacional em outras Bolsas), o Banco Nacional de Desenvolvimento e 

Econômico e Social (BNDES) suspendeu temporariamente operações que a empresa 

mantinha com o banco de fomento estatal até que a mesma permanecesse na Lista 

Suja34. Além do mais, a título de conseqüência aos negócios e imagem da empresa, o 

Walmart, umas das maiores redes varejistas do país, afirmou naquele momento que 

estava interrompendo temporariamente as relações comerciais com a gigante do setor 

sucroalcooleiro, em resposta aos compromissos assumidos pela empresa varejista no 

âmbito de suas responsabilidades no Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho 

(Reuters Brasil, 08 de janeiro de 2010).  

O Pacto é um acordo que congrega mais 400 signatários, formados em sua 

maioria por empresas, algumas das quais grandes organizações que contribuem 

significativamente com a economia nacional e têm forte influência junto aos 

fornecedores comerciais. Com a assinatura, elas se comprometem a adotar mecanismos 

para que não mantenham relações comerciais com empresas flagradas com o trabalho 

forçado. A governança do acordo é de responsabilidade de um Comitê de Coordenação 

composto pelas seguintes entidades: Escritório brasileiro da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), ONG Repórter Brasil, Instituto Observatório Social e Instituto Ethos 

de Empresas e Responsabilidade Social. (Mais informações estão disponíveis em  

http://www.pactonacional.com.br/) 

Todavia, faz-se essencial esclarecer que a Cosan arcou com as responsabilidades 

no custeio de verbas pagas por danos materiais (pagamentos realizados pela passagem, 

alimentação referentes à chegada e descontos irregulares nos salários) e danos 

individuais, cujo valor foi de R$ 800,00. A empresa responsabilizou-se também pelos 

custos procedentes pelo retorno dos trabalhadores ao seu local de origem. Na época, 

pronunciou-se afirmando que “o evento que envolveu a empresa José Luiz Bispo 

                                                           
33 Repórter Brasil, 20/01/2010. 
34 Blog do Sakamoto, 01/08/2010 

http://www.pactonacional.com.br/
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Colheita ME. e não contou com a cooperação ou concordância da Cosan”. Além disso, 

poucos dias após a sua inclusão na Lista Suja, a empresa teve ação julgada como 

procedente na Justiça do Trabalho, fato que gerou liminar determinando sua imediata 

retirada da relação de empregadores envolvidos com o trabalho forçado e isentando-a da 

responsabilidade pelos trabalhadores resgatados (Repórter Brasil, 20/01/2010).  

Questionado durante a pesquisa, representante da empresa declarou que há 

interesse da Raízen pelo Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo, embora não 

soubesse detalhes sobre o processo: 

 
“Nós temos interesse no Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo, mas não 

está formalizado. O setor queria que as empresas tivessem o interesse de participar, mas 
não deveria ser um instrumento punitivo, poderia ser uma coisa a mais em termos de 
imagem. Poderia ter alguma coisa em relação à imagem da empresa, e não somente uma 
multa ou lista suja.”35 

3.3.3 Compromisso Nacional pelo Aperfeiçoamento das Condições de 
Trabalho na Cana-de-Açúcar (Cnactca) 

 

Com o intuito de melhorar as condições de trabalho no setor, em junho de 2009, 

o Governo Federal e entidades de trabalhadores e de empresários do setor 

sucroalcooleiro firmaram o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de 

Trabalho na Cana-de-Açúcar. O compromisso foi resultado de uma Mesa de Diálogo, 

instalada em julho de 2008 a convite do então Presidente da República e sob a 

coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República. Tal compromisso visou 

garantir novos direitos e melhor qualidade de vida para os trabalhadores da lavoura da 

cana-de-açúcar e vigorou até abril de 2013. 36 

Com esse compromisso, os empresários, os trabalhadores e o governo 

pretenderam disseminar no cultivo manual da cana-de-açúcar práticas empresariais 

exemplares no âmbito das relações de trabalho, criar melhores condições de vida e 

inserção ocupacional dos trabalhadores – muitos deles afetados pelo desemprego em 

decorrência da mecanização da colheita37. 

                                                           
35 Representante da empresa. Entrevista realizada em 11/07/2013. Piracicaba.  

36 Governo Federal, 2009 

37 Idem 
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O contrato de trabalho, a partir desse compromisso, deveria passar a ser sempre 

feito diretamente entre a empresa e o trabalhador. A contratação do trabalhador 

migrante teria a intermediação do Sistema Público de Emprego, para garantir, assim, 

condições adequadas. Asseguraria maior transparência na aferição da cana cortada, com 

o conhecimento prévio dos trabalhadores sobre o preço a ser pago e a forma de 

medição38. 

Os compromissos relacionados à saúde e segurança do trabalho, ao transporte e 

alimentação do trabalhador deveriam, segundo o Compromisso Nacional, possibilitar 

uma significativa melhoria nas condições dos trabalhadores39 

A adesão das empresas sucroalcooleiras ao Compromisso Nacional foi 

voluntária. Quem aderisse se comprometeria a respeitar as práticas nele estabelecidas e 

estaria submetida a um mecanismo de verificação desse cumprimento, para garantir que 

os patamares definidos fossem devidamente implementados 40. 

Também no sentido das boas práticas, a mecanização da cana-de-açúcar ganhou 

relevo. Ou seja, a mecanização firmou-se também como a busca pela construção de uma 

imagem ecologicamente e socialmente correta, por parte de várias empresas produtoras 

de açúcar e etanol.  

 

3.3.4 Protocolo Agroindustrial 
 

As empresas canavieiras têm se engajado no fim da queima da cana e do corte 

manual. “Com o fim da queima da cana, busca-se resolver a degradação ambiental 

causada pelas atividades do setor, que polui não apenas o ar, mas, também, o discurso 

do etanol enquanto combustível limpo”41. Já com o “fim do corte manual de cana, 

objetiva-se acabar ou, ao menos, amenizar a degradação do trabalhador e evitar casos 

                                                           
38 Idem 

39 Idem. 

40 Idem 

41 Menezes, Silver e Cover, 2011. 
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extremos como doenças que inutilizam o trabalhador ou chegam a causar-lhe a 

morte”42.  

No Estado de São Paulo, foi firmado um protocolo, pela Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de São Paulo, Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento 

e a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), denominado de Protocolo 

Agroindustrial, o qual prevê a antecipação do fim das queimadas para 2014 (áreas 

mecanizáveis) e para 2017 em áreas não mecanizáveis.43 

Por fim, cabe ressaltar que mais da metade da colheita de cana-de-açúcar no 

Estado de São Paulo já é realizada de forma mecânica. E estima-se que a meta para 

2014 poderá ocorrer se “os usineiros e os fornecedores de cana aderirem ao protocolo de 

intenções do governo estadual”.44 

 

3.3.5 Perfil do trabalho e do (a) trabalhador (a) e os impactos do 
Cnactca 

 

Dentro de algumas classes da Classificação Nacional de Atividades Econômicas 

(CNAE), não é possível separar quais são as atividades que estão estritamente 

relacionadas com o setor sucroalcooleiro. Por exemplo, dentro das Atividades de Apoio 

à Agricultura, temos as atividades de apoio à agricultura em geral, não somente à cana 

de açúcar. O mesmo acontece com a fabricação de aguardente e outras bebidas 

destiladas e com a fabricação do álcool. Entretanto, supõe-se que grande parte esteja 

ligada ao setor.  

A parte da cadeia produtiva que mais emprega trabalhadores é a fabricação do 

açúcar em bruto e foi onde o número de trabalhadores mais cresceu nos últimos cinco 

anos. Em 2011, esse setor empregou 324.754 trabalhadores e, entre 2006 e 2011, o 

crescimento foi de 25,5%.  

                                                           
42 Idem. 

43 Idem. 

44 Idem. 
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O cultivo de cana-de-açúcar é a segunda atividade que mais emprega 

trabalhadores. O número, porém, vem caindo desde 2009 — provavelmente já efeito do 

Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. 

Entre 2009 e 2011, o número de empregados caiu em 10,2% e, entre 2006 e 2011, a 

queda foi de 7,1%. Já na produção de álcool, o número de trabalhadores apresenta 

trajetória crescente. No mesmo período, o crescimento do número de trabalhadores foi 

de 51,1%. 

As fabricações de aguardente e bebidas destiladas, assim como de açúcar 

refinado, são as que menos empregam. Em 2011, elas tiveram, respectivamente, 15.368 

e 17.300 postos de trabalho. A fabricação de açúcar refinado, entretanto, triplicou o 

número de trabalhadores entre 2006 e 2011. 

As atividades de apoio à agricultura mantiveram-se relativamente constantes no 

período. Isso porque provavelmente os trabalhadores apenas oscilam de uma atividade 

para a outra, dependendo da demanda e, portanto, não refletem o crescimento de um ou 

outro setor, apenas da atividade agrícola como um todo. 

 
Gráfico 12 – Número de trabalhadores formais por atividade relacionada ao setor 
sucroalcooleiro 

 
Fonte: RAIS/TEM. Elaboração: Própria. 
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Em todas as atividades, o sexo predominante é o masculino, mas a participação 

feminina é maior no cultivo da cana-de-açúcar, nas atividades de apoio à agricultura e 

na fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas.  

No cultivo da cana-de-açúcar, de acordo com Minayo-Gomez (2011: 3362), “as 

mulheres foram praticamente alijadas do corte da cana, mas são destinados a elas os 

piores trabalhos, como o da bituca, termo utilizado para se referir à coleta de pedaços de 

cana o dia todo ou a catar pedras”. 

As atividades de apoio à agricultura são as atividades ligadas ao controle de 

pragas, ou seja, aplicação de pesticidas e as ligadas à fertilização do solo, plantio e 

corte. Nesse caso, as mulheres são, em geral, destinadas à aplicação de fertilizantes e 

pesticidas. 

 

Tabela 3 – Sexo dos trabalhadores formais por atividade ligada ao setor 

sucroalcooleiro em 2011 

Classe CNAE 2.0 
Nº de trabalhadores % 

Masculino Feminino Total Masculino Feminino Total 
Cultivo de cana-de-açúcar 152.457 19.356 171.813 88,7 11,3 100,0 
Atividades de apoio à agricultura 80.811 19.634 100.445 80,5 19,5 100,0 
Fabricação de açúcar em bruto 294.817 29.937 324.754 90,8 9,2 100,0 
Fabricação de açúcar refinado 16.192 1.108 17.300 93,6 6,4 100,0 
Fabricação de aguardentes e outras 
bebidas destiladas 12.785 2.583 15.368 83,2 16,8 100,0 
Fabricação de álcool 109.861 11.419 121.280 90,6 9,4 100,0 
Total 666.923 84.037 750.960 88,8 11,2 100,0 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Própria. 
 

 

Em todas as atividades, a maior parte dos trabalhadores (aproximadamente 

50,0%) possui entre 30 e 49 anos de idade. 
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Tabela 4 - Idade dos trabalhadores formais por atividade ligada ao setor 
sucroalcooleiro em 2011 (em % por setor) 

Faixa Etária 

Cultivo 
de cana-

de-açúcar 

Atividades 
de apoio à 
agricultura 

Fabricação 
de açúcar 
em bruto 

Fabricação 
de açúcar 
refinado 

Fabricação 
de 

aguardentes 
e outras 
bebidas 

destiladas 
Fabricação 
de álcool Total 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
10 A 14 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 
15 A 17 0,2 0,5 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 
18 A 24 14,6 13,6 17,4 18,6 15,2 18,7 16,4 
25 A 29 15,5 13,8 17,6 17,9 15,9 19,2 16,8 
30 A 39 29,3 27,6 30,0 31,3 30,7 30,1 29,6 
40 A 49 23,4 23,2 21,7 21,1 23,2 20,4 22,1 
50 A 64 16,0 19,9 12,5 10,7 13,7 11,0 14,0 
65 OU 
MAIS 1,1 1,3 0,7 0,3 1,0 0,5 0,9 
Não 
classificado - 0,0 - - - - 0,0 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Própria. 
 
 

Com relação à escolaridade dos trabalhadores, nas atividades de cultivo de cana-

de-açúcar, fabricação de açúcar em bruto e fabricação de açúcar refinado, a maioria dos 

trabalhadores possui até o 5º ano incompleto. Já nas atividades de apoio à agricultura, 

fabricação de aguardentes e outras bebidas destiladas e fabricação de álcool, a maior 

parte dos trabalhadores possui ensino médio completo. 
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Tabela 5 – Escolaridade média dos trabalhadores formais por atividade ligada ao 
setor sucroalcooleiro em 2011 (em % por setor) 

Escolaridade 

Cultivo 
de 

cana-
de-

açúcar 

Atividades 
de apoio à 
agricultura 

Fabricação 
de açúcar 
em bruto 

Fabricação 
de açúcar 
refinado 

Fabricação 
de 

aguardentes 
e outras 
bebidas 

destiladas 
Fabricação 
de álcool Total 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Analfabeto 6,0 2,3 7,8 13,2 7,1 2,7 6,0 
Até 5ª Incompleto 23,9 16,4 24,8 34,8 23,8 16,7 22,4 
5ª Completo 
Fundamental 16,2 15,2 12,7 9,6 7,7 9,9 13,2 
6ª a 9ª Fundamental 17,1 14,2 14,6 12,7 8,1 17,4 15,4 
Fundamental 
Completo 12,3 17,1 9,2 6,2 10,2 12,5 11,4 
Médio Incompleto 5,7 7,1 6,6 4,3 7,6 8,7 6,8 
Médio Completo 15,4 20,5 19,3 16,1 24,4 25,8 19,7 
Superior Incompleto 0,9 1,2 1,3 0,8 2,9 1,9 1,3 
Superior Completo 2,5 5,6 3,5 2,2 8,2 4,3 3,7 
Mestrado 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Doutorado 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Própria. 
 
 

As atividades que apresentam o maior número de trabalhadores ganhando os 

menores salários são as atividades de apoio à agricultura, fabricação de aguardentes e 

outras bebidas destiladas e fabricação de açúcar refinado, sendo que nesses casos, a 

maioria dos trabalhadores ganha entre um salário mínimo e um e meio salário mínimo. 

No cultivo de cana-de-açúcar, na fabricação de açúcar em bruto e na fabricação 

de álcool, a maioria ganha entre dois e três salários mínimos.  
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Tabela 6 – Faixa de remuneração média dos trabalhadores formais por atividade 
ligada ao setor sucroalcooleiro em 2011 (em % por setor) 

Faixa Remuneração 
Média (Salários 

Mínimos) 

Cultivo 
de cana-

de-
açúcar 

Atividades 
de apoio à 
agricultura 

Fabricação 
de açúcar 
em bruto 

Fabricação 
de açúcar 
refinado 

Fabricação 
de 

aguardentes 
e outras 
bebidas 

destiladas 
Fabricação 
de álcool Total 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Até 0,50 0,3 0,7 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 
0,51 a 1,00 5,5 10,3 3,5 10,4 9,8 2,5 5,0 
1,01 a 1,50 24,1 36,1 18,8 31,9 35,2 16,8 22,6 
1,51 a 2,00 19,4 19,0 22,9 22,4 19,4 19,1 20,9 
2,01 a 3,00 25,9 16,6 25,4 19,9 15,8 28,5 24,5 
3,01 a 4,00 13,6 5,9 13,7 6,7 5,8 15,6 12,6 
4,01 a 5,00 4,3 2,6 5,6 2,4 3,1 7,3 5,0 
5,01 a 7,00 2,4 2,4 3,3 1,6 3,1 4,4 3,1 
7,01 a 10,00 0,9 1,9 1,5 0,7 2,2 1,9 1,5 
10,01 a 15,00 0,5 1,5 0,9 0,4 1,5 1,1 0,9 
15,01 a 20,00 0,1 0,6 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3 
Mais de 20,00 0,2 0,7 0,5 0,3 1,1 0,5 0,5 
Não classificado 2,8 1,7 3,3 2,8 2,0 1,9 2,7 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Própria. 
 

 

Por fim, vale ressaltar que o perfil do trabalhador encontrado acima, no geral, 

segue o padrão do trabalhador exposto à escravidão contemporânea no Brasil, de acordo 

com a OIT: “homem, negro, analfabeto funcional, tem idade média de 31,4 anos e renda 

declarada mensal de 1,3 salário mínimo. A maioria, 77%, nasceu no Nordeste”.45 

                                                           
45 Globo Rural, 25/10/2011 
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4. Perfil das principais empresas do setor 

 
No levantamento realizado pela Revista Exame Maiores e Melhores Empresas é 

possível localizar um série de empresas do setor sucroalcooeiro. O banco de dados da 

revista está subdividido em setores mais ou menos agregados, o que dificulta a seleção. 

Contudo, foi possível localizar 63 empresas do setor classificadas pela revista como 

pertencentes ao setor de energia e uma no setor de produção agropecuária46  

No setor de energia estão a Cosan e a Raízen, além de outras empresas como a 

Usaçúcar e a Copersucar. As empresas foram avaliadas com base nas informações de 

2010 e em relação ao volume de vendas, número de funcionários, patrimônio líquido, 

margem de vendas e despesas com funcionários e encargos. Do roll de empresas 

selecionadas no banco de dados, algumas não disponibilizaram todas as informações. 

Exemplo é a informação sobre o de número de funcionários – em apenas 35 das 63 

empresas essa informação está disponível. 

As empresas estão listadas na base de dados segundo seu nome e não razão 

social, por isso algumas estão repetidas ou com nome incomum, como Raízen Tarumã. 

No que diz respeito às vendas do setor, as 10 maiores empresas são as seguintes: 
 
Tabela 7 - 10 maiores empresas em volume de vendas (US$ mi) 
Empresa Vendas 

Copersucar 2.286 

Cosan Açúcar e Álcool 1.361 

Cosan 1.253 

Ldc Bioenergia 1.242 

Raízen Tarumã 1.083 

Usaçúcar 821 

Alto Alegre 733 

Usina Coruripe 643 

Açúcar Guarani 615 

Usina Colombo 612 
Fonte: Maiores e Melhores, 27/11/2012. Elaboração Própria 
 

Podemos ver na tabela acima que a Cosan ocupa lugares destacados, estando em 

segundo e terceiro lugares. Na primeira posição, aparece a Copersucar, empresa 

                                                           
46 Maiores e melhores, 27/11/2012 
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brasileira que atua no setor desde 2008 e foi formada pela união de diversos produtores 

nos Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás47. Em novembro de 2012, a 

Copersucar se uniu à Eco-Energy, criando uma gigante do setor. A parceria garante às 

duas empresas a liderança global na produção de etanol, além de impulsionar suas 

vendas nas Américas e na Europa48 . 

O volume de vendas no setor não é concentrado, apesar dos valores 

significativos das dez maiores empresas. A Copersucar é a primeira colocada, com cerca 

de 11,0% do mercado, mas se forem somadas a Cosan Açúcar e Álcool e a Cosan, elas 

representam juntas 13,0% do mercado. Já a Raízen Tarumã aparece com 5,0% das 

vendas, mas essa é apenas uma usina pertencente à Raízen, que é uma joint venture 

entre a Shell e a Cosan. 

 
Gráfico 13 - Vendas no Setor por Empresa em % 

 
Fonte: Maiores e Melhores, 27/11/2012. Elaboração Própria 

 
As demais 53 empresas do setor ocupam cerca de 50% do mercado, enquanto 

que as 10 maiores ocupam os 50% restante. As empresas que não fazem parte do grupo 

dos 10 maiores vendedores do mercado possuem na média um volume de venda de US$ 

192,36 milhões. 

                                                           
47 Copersucar, 30/11/2012. 

48 Uol Notícias, 11/05/2012. 



41 

 

No que diz respeito ao número de funcionários, poucas são as informações 

disponíveis. Das empresas que disponibilizaram sua quantidade de funcionários, as dez 

maiores do setor estão na tabela abaixo. 

 

Tabela 8 – 10 Maiores Empresas em Número de Funcionários  
Empresas Nº funcionários 

Usaçúcar 18.434 

Cosan 16.890 

Cosan Açúcar e Álcool 16.732 

Alto Alegre 10.009 

Açúcar Guarani 6.175 

Usina da Pedra 5.098 

Usina Santa Isabel 4.500 

Usina Olho D'agua 4.477 

Petrobras Biocombustível 4.417 

Alta Mogiana 3.820 
Fonte: Maiores e Melhores, 27/11/2012. Elaboração Própria 
 

Novamente a Cosan aparece na segunda e terceira colocações. A Usaçúcar, 

primeira colocada, é uma empresa que existe desde os anos 1960, atuando no Estado do 

Paraná. No início, era uma única usina (Usina Santa Teresina), mas nos anos 60 e 70 o 

grupo inicia sua expansão, em parte com recursos do PROÁLCOOL, dando origem à 

Usaçúcar. 49. 

No quesito lucro líquido, as dez maiores empresas em 2010 segundo o 

levantamento da Revista Exame eram: 

 
Tabela 9 – 10 Maiores Empresas em Lucro Líquido (US$ Mi) 
Empresa Lucro 
Cosan       581,20  
Cosan Açúcar e Álcool       181,00  
Usaçúcar       158,10  
Alto Alegre          83,70  
Alta Mogiana          67,40  
Barra Grande          38,70  
Usina Eldorado          37,60  
Unialco          35,60  
Açucareira Zillo Lorenzetti          33,40  

Fonte: Maiores e Melhores, 27/11/2012. Elaboração Própria 

                                                           
49 Usaçúcar, 30/11/2012 
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Novamente encabeçando a lista aparecem a Cosan, nas duas primeiras 

colocações, e a Usaçúcar, na terceira. A Copersucar, primeira colocada em vendas, 

aparece somente na 39ª posição, com lucro líquido de US$ 0,8 milhão. 

O resultado se repete para despesa com pessoal e encargos trabalhistas. A Cosan 

aparece nas duas primeiras posições e a Usaçúcar na terceira, conforme podemos ver na 

tabela abaixo: 

 
Tabela 10 – 10 Maiores Empresas em Gasto com Pessoal e Encargos 

Empresa 
Gasto com Pessoal e 
Encargos 

Cosan Açúcar e Álcool           239,70  
Cosan           235,40  
Usaçúcar           181,30  
Alto Alegre           112,40  
Usina da Pedra             88,40  
Grupo Colombo             68,70  
Alta Mogiana             66,60  
Usina Batatais             44,80  
Raízen Tarumã             43,90  
Usina São Manoel             38,40  

Fonte: Maiores e Melhores, 27/11/2012. Elaboração Própria 
 

Apesar das informações acima serem ilustrativas do setor sucroalcoleiro, elas 

circunscrevem-se ao levantamento realizado pela Revista Exame. O setor em si é mais 

complexo e multifacetado do que a pesquisa da revista pode capturar. A Raízen/Cosan, 

por exemplo, possui, segundo o levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), 25 unidades distribuídas em 23 municípios pelo Brasil. Destas 

unidades, apenas uma aparece no levantamento da Revista Exame. 

Podemos dizer o mesmo no caso da Copersucar e da Usaçúcar. Deste modo, 

existe uma intrincada relação entre produtores agrícolas, usinas, grandes empresas do 

setor e trabalhadores rurais.  

Além disso, os dados da Relação Anual de Informações Sociais/Ministério do 

Trabalho e Emprego (RAIS/MTE) apresentam um cenário trabalhista bastante distinto 

daquele sugerido pelos dados das Maiores e Melhores Empresas. Podemos ver na tabela 

a seguir que há uma grande concentração de empresas no setor com menos de nove 

funcionários. Cerca de 94% dos estabelecimentos possuem menos de nove empregados, 

segundo os dados da RAIS. 
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Tabela 11 – Número de estabelecimentos por tamanho por atividade ligada ao 
setor sucroalcooleiro em 2011 

Tamanho 
Estabelecimen-
to 

Cultivo de 
Cana-De-
Açúcar 

Atividades 
de Apoio à 
Agricultu-
ra 

Fabricação 
de Açúcar 
em Bruto 

Fabrica-
ção de 
Açúcar 
Refinado 

Fabricação de 
Aguardentes e 
Outras Bebidas 
Destiladas 

Fabrica-
ção de 
álcool Total 

0 Empregado 1.050 3.195 29 5 90 10 4.379 
De 1 a 4 5.720 14.791 56 19 370 47 21.003 
De 5 a 9 1.065 1.904 11 7 82 26 3.095 
De 10 a 19 642 827 12 4 56 14 1.555 
De 20 a 49 379 400 26 3 33 18 859 
De 50 a 99 164 133 10 8 29 24 368 
De 100 a 249 85 56 25 2 16 45 229 
De 250 a 499 43 16 33 5 8 28 133 
De 500 a 999 44 5 41 0 3 32 125 
1000 ou Mais 36 6 116 4 1 44 207 
Total 9.228 21.333 359 57 688 288 31.953 

Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Própria. 
 

Isso se deve, provavelmente, à presença de safristas, que são trabalhadores que 

estão vinculados a microempresas e que atuam no cultivo da cana-de-açúcar e 

atividades de apoio à agricultura do setor, normalmente com contratos por safra. Entre 

esses, há uma quantidade considerável de agenciadores de trabalhadores, estes últimos 

em situação precária. Nesses casos, as empresas pequenas ou individuais seriam uma 

ponte formalizada entre os produtores e trabalhadores rurais informais. 

A presença de pessoas jurídicas é uma das saídas encontradas pelas empresas do 

setor para contornar as leis trabalhistas. Isso porque os trabalhadores rurais safristas 

possuem garantidos seus direitos, FGTS, 13° salário, entre outros. Podemos ver nos 

seguintes estudos e reportagens da Repórter Brasil que essa é a realidade trabalhista do 

setor sulcroalcoleiro – Repórter Brasil (04/09/2007), Repórter Brasil (29/09/2009), 

Repórter Brasil (20/01/2010).  

A preocupação com a terceirização e precarização do trabalho na colheita de 

cana-de-açúcar pode ser vista também na pauta de reivindicações da Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura — CONTAG (03/2012). 
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Breve perfil das três empresas líderes do setor: 
 
Cosan 

 
A Cosan é um conglomerado brasileiro que atua no setor sucroenergético, que 

iniciou suas operações há mais de setenta anos, em Piracicaba, na Usina Costa Pinto. 

Atualmente, atua na produção, distribuição e comercialização de açúcar e etanol de 

cana-de-açúcar, no ramo de lubrificantes, e também na incorporação de terras 

agriculturáveis.50.  

Compõem o grupo Cosan: Cosan L. E., empresa de lubrificantes; Radar, 

responsável pela incorporação de terras; Raízen, joint-venture entre a Cosan e a Shell; e, 

por fim, Rumo, empresa que atua na logística de exportação de açúcar. 

A Raízen, por sua vez, atua no setor de produção de álcool, cana-de-açúcar e 

geração de energia elétrica do bagaço de cana. A empresa possui 25 unidades 

produtoras concentradas principalmente no estado de São Paulo. 

 

Copersúcar 

 

A Copersúcar iniciou suas atividades em 2008 e foi formada pelas unidades 

produtoras que integravam a Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e 

Álcool do Estado de São Paulo, originalmente fundada em 1959 51. 

Atualmente, a Copersúcar possui 48 unidades produtoras espalhadas pelos 

Estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás, possuindo, segundo divulgado no 

site da empresa, 22% do mercado brasileiro de açúcar e etanol.  

Além de atuar no ramo de produção de açúcar e etanol, a Copersúcar, através da 

empresa Logum Logistica, atua na logística e distribuição da sua produção. 

 

Usasúcar 

  

Inicialmente, nos anos 60, a Usacúcar era uma única usina (Usina Santa 

Teresina). Nos anos 70 e 80, o então Grupo Santa Terezinha expande suas ações e, com 

                                                           
50 Cosan. 02/11/2012 

51 Copersúcar, 30/11/2012 
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recursos do PROÁLCOOL, aumenta suas unidades produtoras e sua capacidade 

industrial, inaugurando novas destilarias. Em 2002, a Usaçúcar inicia suas atividades 

logísticas através do Terminal Logístico de Maringá. As ações de logística da empresa 

ampliaram-se com o terminal rodoferroviário de fertilizantes de Paranaguá. (Usaçúcar, 

30/11/2012). 

A Usaçúcar atua exclusivamente no estado do Paraná, possuindo diversas 

unidades produtivas no Estado. O site da empresa não fornece o numero exato de 

unidades.  
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5. Perfil Geral da Raízen 
5.1 A Raízen 

A Raízen é uma empresa brasileira que atua no ramo de energia. A empresa foi 

fundada em 2011 a partir de uma joint-venture entre as empresas Cosan e Shell. 

Segundo o site oficial da empresa, a joint venture foi iniciada com 50% de participação 

de cada uma das empresas formadoras. 

Ainda segundo o site oficial da Raízen, a junção entre a Cosan e a Shell deu 

origem à quinta maior empresa em faturamento do Brasil, com uma produção anual de 2 

bilhões de litros de etanol e 4 milhões de toneladas de açúcar. A Raízen ainda 

comercializaria 1,5 milhão de megawatts/h (MW/h) em 24 unidades produtivas, com 64 

terminais de distribuição, atuando em 54 aeroportos, e comercializando sua produção 

em 4.700 postos de combustíveis e 800 lojas de conveniência.52   

O nome Raízen surge da junção entre a palavra raiz e energia, indicando o foco 

da empresa na produção e distribuição de etanol de cana-de-açúcar. Nesse sentido, a 

força do nome Shell, bem como a capilaridade da empresa na Ásia e Europa seria uma 

vantagem.53  

A estratégia da empresa é buscar avanços na produtividade e redução de custos, 

o crescimento através da expansão da área cultivada em campos selecionados, 

maximização do uso da bioenergia e avanço na exploração da tecnologia da segunda 

geração de etanol combustível. 

A empresa atua deste o plantio da cana até a distribuição do etanol, combustível 

ou não, para a indústria farmacêutica, petroquímica, alimentos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
52 Disponível em: pt-br/a-raizen/quem-somos. Acesso em 10/07/2013. 

53 Disponível em http://brazilglobal.net. Acesso em 01/11/2012. 

http://brazilglobal.net/
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Figura 3 - Áreas de atuação da Raízen 

 
Fonte: http://pt.raizen.com.br 
   

A Raízen possui centrais de suprimento concentradas no estado de São Paulo, 

contudo está presente em diversos pontos do país como podemos ver no mapa abaixo. 

 

Figura 4 - Plataformas de Suprimento e Canais de Logística 

 
Fonte: http://ri.cosan.com.br/ (acesso 10/11/2012). Elaboração Própria. 

http://pt.raizen.com.br/
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No setor de combustíveis, a Raízen é responsável pela distribuição e 

armazenamento e comercialização do que é produzido. No segmento do varejo, a 

empresa associou-se à catarinense Mime Distribuidora de Petróleo. Com essa união foi 

formada “uma rede de aproximadamente 270 postos, 70 lojas de conveniência e 5 

terminais de distribuição, em um negócio que movimentará mais de 700 milhões de 

litros de combustível por ano”. 54 Ainda no setor do varejo, a Raízen deve fornecer 11 

milhões de litros de combustível por mês para a área de aviação.  

5.2 A Cosan 

A Cosan é um conglomerado brasileiro que atua no setor sucroenergético, que 

iniciou suas operações há mais de setenta anos em Piracicaba, na Usina Costa Pinto. 

Atualmente, a Cosan atua na produção, distribuição e comercialização de açúcar e 

etanol de cana-de-açúcar, no ramo de lubrificantes, e também na incorporação de terras 

agriculturáveis.55. 

Compõem o grupo Cosan: Cosan L. E., empresa de lubrificantes; Radar, 

responsável pela incorporação de terras; Raízen, joint-venture entre a Cosan e a Shell, 

Rumo, empresa que atua na logística de exportação de açúcar, e, por fim, a Comgás, que 

atua no setor de gás encanado.56  

Na área de Logística de exportação de açúcar, a Rumo é líder mundial (em seu 

site, a empresa declara que na safra 2012/2013 teve a responsabilidade de embarcar 

metade do açúcar exportado pelo Porto de Santos)57, A Cosan L.E.  atua em parceria 

com a marca Mobil no Brasil e está presente em três países da América do Sul 

(Uruguai, Bolívia e Paraguai) e também no Reino Unido. Por meio de sua joint-venture 

com a Shell, a Cosan participa da maior produtora de açúcar e etanol e uma das maiores 

empresas de distribuição de combustíveis do Brasil. Em meados de 2012, a Comgás, 

considerada uma das maiores distribuidoras de gás natural encanado do Brasil, passou a 

fazer parte do conglomerado da Cosan. 58. 

                                                           
54 Relatório de Sustentabilidade. P. 52. 

55 Disponível em: http://www.cosan.com.br/. Acesso em 02/11/2012. 

56 Disponível em: http://www.cosan.com.br/Cosan/Sobre-a-cosan. Acesso em 10/07/2013.  

57 Disponível em: http://www.cosan.com.br/Cosan/Sobre-a-cosan. Acesso em 10/07/2013.  

58 Idem.  

http://www.cosan.com.br/Cosan/Sobre-a-cosan
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No exercício encerrado em março de 2013, o Grupo Cosan registrou um 

faturamento de R$ 30 bilhões, sendo 28% superior ao período anterior.59  

Segundo o site oficial da Cosan, o grupo possui sede em São Paulo, capital, e 

escritórios espalhados preponderantemente no Estado de São Paulo. O grupo Cosan, 

bem como a Raízen, Radar e Rumo, possui sede na capital paulista, no bairro do Itaim 

Bibi. A Cosan L.E. possui uma unidade produtiva na ilha do Governador, no Rio de 

Janeiro, um escritório na Barra da Tijuca, na capital fluminense, e um escritório na 

Inglaterra. A Rumo, empresa de logística, atua no terminal de Santos, litoral paulista, e 

nos terminais de Sumaré, Jaú e Itirapina, no interior paulista.60 

 

5.3 A Shell 

A Shell tem suas origens em 1833 em uma loja que vendia em Londres 

antiguidades e objetos exóticos, como conchas orientais, usadas para enfeitar caixas e 

móveis. O dono da loja era Marcus Samuel e seu negócio cresceu e se transformou 

numa empresa de importação e exportação. Depois da sua morte, seus filhos separaram 

as suas atividades e Marcus Samuel, o filho, ampliou suas atividades entrando em um 

novo negócio: a venda de querosene do Oriente. Marcus assinou contrato com um grupo 

russo de produtores e refinadores controlado pela Casa Rothschild, visando garantir sua 

mercadoria no longo prazo.61 

Em 1898, Samuel havia obtido uma concessão em Bornéu e passou a perfurar 

poços de petróleo. Acabou construindo uma refinaria e foi necessário formar uma 

terceira companhia: The Shell Transport and Trading Company Limited. Em 1907, 

alguns contratempos levaram à fusão da Royal Dutch com Shell Group of Companies. 

O resultado da sociedade é a Shell de hoje.62  

Após a segunda Guerra Mundial, a Shell passou a operar no mercado off-shore 

de combustíveis, procurando estabelecer parcerias com os produtores do Oriente Médio, 

área produtora que ganhava cada vez mais relevância. Entre os anos de 1960 e 1980, a 

                                                           
59 Idem.  

60 Idem.  

61 http://www.shell.com, acesso em 02/11/2012 

62 Idem. 

http://www.shell.com/
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Shell parte para uma estratégia de internacionalização e diversificação, que incluía a 

produção de grandes navios cargueiros e o investimento em outros ramos de geração de 

energia.63  

 

5.3.1 A Shell Global 
 

As companhias do Grupo Shell estão presentes em mais de 80 países e 

empregam mais de 90 mil pessoas. Obteve um faturamento de US$ 470,2 bilhões e 

lucro de US$ 31,2 bilhões em 2011.  

A Shell explora e extrai petróleo cru e gás natural. Refina, comercializa e 

transporta petróleo cru por todo o mundo. Produz uma grande gama de produtos 

manufaturados petroquímicos, além de investir em todas as formas tradicionais de 

geração de energia e também em fontes renováveis, como as células de hidrogênio. 

Em 2005, o Grupo Shell passou por uma reformulação através da parceria com a 

empresa Royal Dutch. Com a criação da Royal Dutch Shell, a sede da empresa passou a 

ser na Holanda. A empresa seguiu sua estratégia de internacionalização e diversificação 

— nessa última está inserida a parceria com a Cosan e a criação da Raízen no Brasil.  

A Shell é uma empresa global atuando em praticamente todas as regiões do 

globo. Podemos ver sua área de atuação no mapa a seguir: 

 

                                                           
63 Idem.  
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Figura 5 - Área de Atuação da Shell no Mundo 

 
Fonte: http://www.shell.com, acesso em 02/11/2012. 
 

Contudo, atualmente seus maiores projetos estão concentrados na América do 

Norte e no Oriente Médio, além de importantes projetos no Brasil, Sudeste Asiático e na 

Rússia, no Mar de Okhotsk. 

 
Figura 6 - Principais Projetos da Shell no Mundo 

 
Fonte: http://www.shell.com, acesso em 02/11/2012. 
 

http://www.shell.com/
http://www.shell.com/
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A maior parte desses projetos encontra-se em fase de elaboração. No Golfo do 

México e em Singapura, entretanto, eles já estão em fase de implantação.64 

A Shell atua também em projetos de responsabilidade social espalhados pelo 

mundo, segundo seu site oficial. Os principais deles podem ser vistos no mapa abaixo. 

 
Figura 7 - Ações de Responsabilidade Social da Shell 

 
Fonte: http://www.shell.com, acesso em 02/11/2012. 
 

5.3.2 Shell no Brasil 
 

No Brasil, a Shell está presente desde 1913. Em 2008, a empresa atendia 16% do 

mercado nacional de combustível, obtendo faturamento de R$ 25 bilhões e possuindo 

por volta de 2 mil funcionários. No varejo de combustíveis, a empresa contava, naquele 

ano, com mais de 2,7 mil postos e no setor de óleos lubrificantes atendia mais de 1,4 mil 

clientes de diversos segmentos da indústria 65.  

                                                           
64 Idem. 

65 http://www.shell.com/home/content/bra/, acesso em 02/11/2012. 

http://www.shell.com/
http://www.shell.com/home/content/bra/
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Um dos projetos de destaque da Shell em todo o mundo acontece nas águas 

profundas do Parque das Conchas, a mais de 100 km de distância do litoral capixaba. 

Além desse projeto em águas profundas, a Shell possui no Brasil duas concessões em 

fase de produção: Bijupirá & Salema e BC-10, ambas na Bacia de Campos e com 

participações de 80% e 50%, respectivamente. A Shell detém também oito concessões 

em fase de exploração:66 

 BM-S-54 (Bacia de Santos), com 80% de participação; 

 BM-ES-23 (Bacia do Espírito Santo), 20% de participação; 

 BM-ES-27 (Bacia do Espírito Santo), 17,5% de participação; 

 SFT-80 (Bacia de S. Francisco), 60% de participação; 

 SFT-81 (Bacia de S. Francisco), 60% de participação; 

 SFT-82 (Bacia de S. Francisco), 60% de participação; 

 SFT-83 (Bacia de S. Francisco), 60% de participação; 

 SFT-93 (Bacia de S. Francisco), 60% de participação; 

 

5.3.3 A Raízen em Números 
 

Apresentaremos a seguir os resultados contábeis da Raízen. As comparações 

entre anos fiscais ficaram prejudicadas, uma vez que a joint-venture entre a Cosan e a 

Shell teve início em meados de 2011. Para minimizar o problema, a Cosan, empresa que 

se responsabiliza pelos dados, criou um índice de comparação chamado de pro forma. 

Deste modo, os resultados serão apresentados nos seguintes períodos: terceiros 

trimestres de 2011 e 2012 (3T/11 e 3T12) e nos períodos de exercício social de 2011 e 

2012, 1° de Abril de 2011 (2012) até 30 de Setembro de 2011 (2012). Todas as 

informações foram retiradas do Relatório de Resultados da Cosan.67  

Os resultados estão subdivididos em Raízen Combustíveis, que representa o 

braço da Raízen na comercialização e distribuição de combustíveis através da rede de 

postos franqueados da Shell e Esso, e Raízen Energia, cuja atuação se concentra na 

                                                           
66 Idem 

67 Disponível em http://ri.cosan.com.br/. Acesso em 10/11/2012. 

 

http://ri.cosan.com.br/
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produção e comercialização de produtos derivados da cana-de-açúcar (açúcar, etanol 

anidro e hidratado, e geração de energia através do bagaço de cana). 

Além dos resultados contábeis que serão apresentados nos dois subitens 

subsequentes, serão apresentados alguns dados que ajudam a destacar a posição da 

Raízen no mercado brasileiro. 

Segundo dados do site da empresa, a Raízen é a terceira empresa do ramo em 

Market Share, medido por volume de vendas, do Brasil. 

Gráfico 14 – Market Share em Volume de Vendas (%) 

 
Fonte: http://ri.cosan.com.br/ (acesso 10/11/2012). Elaboração Própria. 
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A Raízen é também a terceira empresa do ramo em números de postos de venda 

no varejo. 

Gráfico 15 – Pontos de Venda no Varejo (un.) 

 
Fonte: http://ri.cosan.com.br/ (acesso 10/11/2012). Elaboração Própria. 

 

Já em volume de vendas por mês, a Raízen é a maior empresa do ramo no 

mercado. 

Gráfico 16 – Volume de Vendas por Mês (mil L) 

 
Fonte: http://ri.cosan.com.br/ (acesso 10/11/2012). Elaboração Própria. 
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De acordo com notícia veiculada pela edição impressa da revista Carta Capital 

(Edição 757, de julho de 2013), o Grupo Cosan, no âmbito de seu programa de 

investimentos de 3,35 bilhões de reais entre abril de 2013 e março de 2014, almeja 

potencializar sua capacidade de produção de açúcar e álcool. Deste total, 1,3 bilhões de 

reais serão direcionados e aplicados na Raízen para viabilizar o projeto de crescimento.  

5.3.4 RaÍzen Combustíveis 
 

No terceiro trimestre de 2012 (3T/2013), quando comparado com o mesmo 

período do ano anterior (3T2011), a receita líquida da Raízen Combustíveis cresceu 

10,2%, totalizando R$ 10,9 bilhões. Segundo o relatório, o principal motor deste 

crescimento foi a elevação em 4,8% no volume total de vendas de combustíveis. Esse 

resultado ocorreu mesmo em função do aumento do preço do etanol combustível que o 

deixou vis a vis a o preço da gasolina em um patamar de baixa eficiência. 

O preço médio dos combustíveis elevou-se também em 5,1%, saindo de um 

patamar de R$ 1.856/m³ para R$ 1.951/m³, o que contribuiu para o crescimento da 

receita líquida, no mesmo período. Já os níveis de estoques de combustíveis diminuíram 

em 5,4% na comparação entre o terceiro trimestre de 2012 versus o mesmo trimestre de 

2011. No 3T2012, os estoques representavam sete dias em volume de vendas. 

O custo unitário da produção de combustíveis elevou-se em 5,4% na 

comparação do segundo trimestre de 2012 frente ao mesmo período do ano anterior. Já 

a margem de lucro bruta reduziu-se em 0,2 p.p., mesmo com a elevação dos preços e 

das vendas. 

O relatório aponta, ainda, que a Raízen Combustíveis investiu, no período que 

vai de abril de 2012 até setembro de 2012, R$ 357,9 milhões em captação e renovação 

de contratos, manutenção da rede de postos, saúde e segurança no trabalho, e meio 

ambiente. Daquele valor, R$ 197,4 milhões foram realizados no terceiro trimestre do 

ano. 
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5.3.5 Raízen Energia 
 

Durante o terceiro trimestre de 2012, a Raízen operava 24 usinas de produção de 

açúcar, etanol e cogeração de energia, totalizando uma capacidade de moagem de 65 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano/safra.  

Dados do relatório apresentam redução na quantidade de cana moída. No 

período que vai de abril de 2011 até setembro do mesmo ano, a quantidade de cana 

moída foi de 44,74 milhões de toneladas, destas, 22,43 milhões representavam cana de 

produção própria e 22,30 milhões cana de produção de terceiros. Já no período que vai 

de abril de 2012 até setembro do ano corrente, o total de cana moída foi de 38 milhões 

de toneladas, o que representou uma redução de 14,2% no volume de cana moída. Além 

disso, o volume de cana própria moída ficou levemente inferior ao de cana de terceiros 

moída (19,07 milhões de toneladas versus 19,31 milhões). 

Com isso, a produção de açúcar e etanol também diminuiu no período. Entre 

abril de 2011 e setembro do mesmo ano, foram produzidas 3,31 milhões de toneladas de 

açúcar (bruto e branco). No mesmo período de 2012, a produção montou 2,80 milhões 

de toneladas — o que significou uma redução de 15,5%. A produção de etanol entre 

abril de 2011 e setembro de 2011 somou 1,60 milhões de m³ enquanto no mesmo 

período do ano de 2012 foram produzidos 1,27 milhões de m³ — uma redução de 20,2% 

na produção de etanol (hidratado e anídrico). 

Segundo o relatório de resultados da Cosan, a redução na moagem de cana e na 

produção de açúcar e etanol foi causada por condições climáticas impróprias. O mesmo 

relatório aponta que no período de abril a setembro de 2012, o nível de mecanização da 

produção saltou para 91,2%. No mesmo período do ano anterior, o mesmo indicador 

apontava um nível de mecanização de 86,1%. Relatório de Sustentabilidade da Raízen 

aponta que na safra 2011-2012, o índice de colheita mecanizada atingiu o índice de 85,9 

na produção de cana própria. Ainda de acordo com o relatório, o uso da mecanização e 

o sistema plantio são esforços para que a Raízen atinja o de produção de 80 milhões de 

toneladas de matéria-prima processada até a safra 2016-2017. 68  

                                                           
68 RAÍZEN. Relatório de Sustentabilidade 2011-2012, p. 23. 
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De acordo com representante da empresa entrevistado, de 2003 a 2005 a 

empresa chegou a ter 75% de trabalhadores manuais. Hoje, 90% dos trabalhadores do 

corte mecanizado vieram do corte manual. Para o mesmo representante, embora haja a 

previsão de erradicação do corte manual69, ele acredita que este não será totalmente 

erradicado em virtude das condições do relevo brasileiro.  

A maior parcela da moagem de cana foi destinada à produção de açúcar, tanto 

em 2011 quanto em 2012. Neste último ano, de abril a setembro, 57% da cana moída 

destinou-se para a produção de açúcar. 

A Receita Líquida da Raízen Energia totalizou R$ 2,2 bilhões no 3T2012 frente 

R$ 2,7 bilhões no mesmo período do ano anterior. Na comparação entre o período de 

abril de 2011 a setembro de 2011 e o período correlato no ano de 2012, a Receita 

Líquida também caiu: passou de R$ 4,30 bilhões para R$ 3,51 bilhões, em uma queda 

de 18,4%. 

A receita com a venda de açúcar acompanhou o ritmo geral de queda da receita 

líquida da Raízen Energia, caindo 12,4% na comparação entre os terceiros trimestres de 

2011 e 2012. A Receita com a venda de açúcar, tanto no exercício social de 2011 quanto 

no de 2012, esteve concentrada na venda para o mercado externo. Contudo, a queda de 

receita com a venda de açúcar concentrou-se no mercado interno, caindo 27,8%. 

A receita com a venda de etanol acompanhou os resultados do açúcar, porém, a 

queda ocorreu em níveis mais acentuados. Na comparação entre o exercício social 

(abril-setembro) de 2011 e 2012, a receita com a venda de etanol caiu 32,3%. 

Por outro lado, a receita com a cogeração de energia cresceu 30,0% entre um 

exercício social e outro, e a receita advinda da venda de vapor, melaço e insumos 

agrícolas cresceu 81%. A geração de energia elétrica do bagaço da cana cresceu de 

708,2 MW/h no 3T2011 para 1.034,3 MW/h no 3T2012, enquanto que o preço unitário 

do MW/h passou de R$ 157 para R$ 158,5. 

Os custos da produção de açúcar e de etanol caíram entre o 3T2011 e 3T2012. 

No caso do etanol, a queda foi de 61,1%, na produção de açúcar, enquanto os custos 

caíram 17,9% no mesmo período. O custo de produção do MW/h foi o único que 

cresceu na comparação entre os terceiros trimestres de 2011 e 2012, saltando 181,7%. 

                                                           
69 Ver referências no Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-
Açúcar.  
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O lucro bruto no 3T2012 foi, no geral, 14,9% maior do que no mesmo trimestre 

do ano anterior. O lucro bruto da venda de açúcar ficou estagnado no período, enquanto 

o lucro bruto pela venda de etanol cresceu 12,0%. 

Por fim, os investimentos tiveram uma diminuição de 29,1% no terceiro 

trimestre de 2012 quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior. Esse 

resultado reflete, segundo o relatório de avaliação da Cosan, o avançado estágio de 

conclusão de projetos anteriores. 

Os processos decisórios da empresa tanto podem ser tomados em nível local 

como em nível corporativos: de acordo com representante da empresa entrevistado, as 

decisões corporativas são, por exemplo, “a variedade de cana ideal de determinado solo 

cruzando com determinado tipo de temperatura, para determinada região”70. O âmbito 

corporativo detém todo o mapeamento meteorológico e, portanto, decide sobre o 

período ideal da safra. No âmbito local estão as decisões sobre a redução/aumento de 

pessoal, adubação e alocação de equipes. No nível corporativo, há as área de 

contabilidade, financeiro, e na parte de produção, as áreas de melhoramento e de 

monitoramento do tempo. 

Ainda segundo do representante da empresa, no processo de passagem da Cosan 

para a Raízen, algumas coisas foram reestruturadas. A Raízen tem uma dimensão muito 

maior do que tinha a Cosan: “O sócio Shell deu muito mais visibilidade do que era só 

Cosan. É diferente? É completamente diferente, no contexto trabalhista é diferente. Há 

uma preocupação maior com a questão trabalhista e recrutacional. A Raízen é a maior 

do setor e você acaba sendo vitrine. Decisões e iniciativa que você toma dentro do setor 

ela tem um peso”71, afirmou o representante entrevistado. 

                                                           
70 Representante da empresa. Entrevista realizada em 11/07/2013. Piracicaba/SP.  

71 Representante da empresa. Entrevista realizada em 11/07/2013. Piracicaba.  
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De acordo com informações dadas pelo representante da empresa, a Raízen conta 

com cerca de 10.000 trabalhadores rurais que fazem plantio e corte manual (mesmo com 

90% de mecanização), 1.400 operadores de colhedeira, fora os tratoristas. Destes, 3.500 

a 4.000 são migrantes. O número de migrantes já chegou a 15 mil, mas hoje a Raízen 

prefere contratar trabalhadores/as da região onde atua. A contratação do migrante é feita 

pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE), e todo o processo é feito na região (registro 

etc). A maior parte dos trabalhadores migrantes é oriunda do Vale do Jequitinhonha, em 

Minas Gerais.  

 

5.3.6 Responsabilidade Social 
 
 

Em sua estrutura organizacional, a Raízen possui um Comitê de 

Responsabilidade Social Corporativa, que é ligado diretamente, como os demais 

comitês, ao Conselho de Administração da Empresa. Com efeito, em dezembro de 2012 

a empresa definiu sua Política de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece os 

seguintes princípios: “1) Relacionamento com públicos internos e externos: respeito aos 

interesses e às necessidades de nossos funcionários, terceiros, fornecedores, 

comunidades vizinha; 2) Práticas e processos sustentáveis avaliação, monitoramento e 

mitigação dos riscos e impactos socioambientais de nossas operações e de toda a cadeia 

de valor, inclusive de nossos fornecedores e clientes; 3) Geração de valor para os 

acionistas: perenidade do negócio através das práticas acima com a maximização de 

valor.”72 

Em seu site73, a Cosan informa que a Raízen é a primeira empresa do mundo 

certificada pela Bonsucro. Este certificado reconheceria boas práticas socioambientais 

do setor sucroenergético, bem como o compromisso de erradicação das queimadas e da 

mecanização da colheita, ambos previstos para 2014. Estes compromissos deverão ser 

estendidos aos fornecedores até 2017.  

                                                           
72 Relatório de sustentabilidade.  P. 38 

73 Disponível em: http://www.cosan.com.br/Sustentabilidade/Projetos-e-Pratica, Acesso em 
28/11/2012.  

http://www.cosan.com.br/Sustentabilidade/Projetos-e-Pratica
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Para as iniciativas de ação social e comunitária, a Raízen conta com a Fundação 

Raízen, antiga Fundação Cosan. A Fundação Raízen atua também na oferta de cursos 

profissionalizantes para a “formação de operadores de colhedora, formação de 

auxiliares de manutenção automotiva, operador mantenedor, capacitação de mecânicos 

e escola de líderes”. 74 

A Raízen é signatária do “Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições 

de trabalho na cana-de-açúcar” 75 De acordo com representante da empresa: 
“O Compromisso Nacional trouxe outro ente que é o governo. O compromisso veio da 
exigência legal de suspensão da queima, que houve a maior necessidade da 
mecanização. Aí veio também o processo de requalificação. O governo, como é parte 
desse processo, tem que ser responsabilizado com alguma coisa, a empresa não pode ser 
responsabilizada pelo imigrante que não vem para a localidade. Tem que haver um 
incremento da atividade econômica nas origens.”76 

 

No quadro a seguir estão listadas as certificações da empresa: 

 

                                                           
74 Relatório de sustentabilidade.  P. 57. 

75 Sobre o compromisso verificar capítulo deste relatório: “Panorama geral do setor sucroalcooleiro no 
Brasil.  

76 Representante da empresa. Entrevista realizada em 11/07/2013. Piracicaba.  
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Quadro 1 – Certificações da empresa Raízen 

CERTIFICAÇÃO OBJETIVO 

NBR ISO 9001 Sistema de gestão de qualidade 

NBR ISO 14001 Sistema de gestão ambiental 

OHSAS 18001 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no 
Trabalho 

PDV-GMP B2 Quality Controlo of Feed Material 

BONSUCRO Certificado de Sustentabilidade na Produção de 
Cana de Açúcar e Derivados 

EPA Registro na Environmental Protection Agency 
(EUA). 

CARB Registro na Califórnia Air Resources Board (EUA) 

FPA-SAFE Certificado de segurança alimentar exigido 
pelosclientes norte-americanos de açúcar orgânico. 

IBD-IFOAM Certificado do açúcar orgânico exigido pelos 
clientes europeus. 

IBS-USDA Selo do Programa Nacional Orgânico exigidopelos 
clientes norte-americanos. 

JAS (Japão) Certificado do açúcar orgânico 

KOSHER Certificado dado aos alimentos preparados de 
acordo com as leis judaicas de alimentação. 

HALAL Certificado dado pela Federação das Associações 
Mulçumana do Brasil   

FONTE: http://www.raizen.com.br/sites/default/files/raizen_relatoriosustentabilidade_port.pdf 

 

No que se refere às iniciativas unilaterais, a empresa dispõe de um Princípio de 

Negócios e um Código de Conduta. De acordo com Relatório de Sustentabilidade:  

 
O Código de Conduta, que é divulgado constantemente, visa facilitar a 

compreensão de funcionários, parceiros comerciais, clientes, fornecedores, governo e 
sociedade a respeito da firmeza, propósito e alcance dos valores da Companhia. O 
documento formaliza regras comportamentais, princípios, valores e atitudes que 
definem a cultura organizacional da Companhia de buscar seus objetivos empresariais 
de forma ética, honesta, sustentável e com fiel observância à legislação em vigor.77  

 

                                                           
77 Relatório de Sustentabilidade. P. 33 
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5.3.7 Meio ambiente e o discurso da sustentabilidade 

Em seu Relatório de Sustentabilidade, a Raízen afirma que “a principal 

preocupação ambiental reside no uso eficiente da água e do solo. Outros aspectos 

gerenciados com cuidado são o uso de herbicidas e fertilizantes, a gestão de resíduos e a 

queima da cana-de-açúcar para a colheita manual. Atualmente, cerca de 660 hectares de 

florestas nativas, matas ciliares, rios e córregos recebem os cuidados e a atenção da 

Empresa”. Além disso, no período 2011-2012, a empresa gerou créditos de carbono de 

acordo com os critérios do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) previsto no 

Protocolo de Quioto. 

A Raízen é signatária do Protocolo Agroambiental do Estado de São Paulo. Esse 

seria um acordo entre o governo do Estado e as empresas do setor sucroalcooleiro, cujo 

objetivo é introduzir técnicas na cadeia produtiva que dizem respeito às questões 

ambientais. As metas desse protocolo tratam da redução de queimadas e mecanização 

da colheita. A meta da Raízen é  eliminar a queima, de forma gradativa, até 2017.  

De acordo com representante da empresa entrevistado, as queimadas vêm 

diminuindo e, em alguns casos, há os processos de “queimadas controladas” — aquelas 

que permitidas pela Cetesb em determinadas localidades. Como ressaltou o 

representante da empresa: “A queimada está proibida em função de leis municipais, já a 

lei estadual diz que pode queimar em algumas áreas com autorização da Cetesb, mesmo 

assim são poucos municípios.”78  

Para evitar uso de agrotóxicos, a empresa declara que faz o controle biológico de 

pragas e para isso dispõe de um laboratório que foi criado pela Cosan, em 1973. Além 

disso, a empresa reaproveita os subprodutos oriundos da produção de açúcar e etanol: a 

vinhaça (usada na lavagem da cana-de-açúcar são utilizadas na lavoura para irrigação da 

planta, em um processo conhecido como “fertirrigação”), a torta de filtro (proveniente 

da filtragem do caldo da cana-de-açúcar, e a cinza das caldeiras, originada na queima do 

bagaço, são utilizadas na lavoura como fertilizantes orgânicos); e o bagaço da cana 

(“obtido após a moagem, é utilizado para a cogeração de energia”).79 

                                                           
78 Representante da empresa. Entrevista realizada em 11/07/2013, Piracicaba. 

79 Relatório de Sustentabilidade. P. 65 
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O uso excessivo da vinhaça pode contaminar o solo, e necessita, portanto, de 

controle. Na fala de representante da empresa, “a vinhaça é controlada por análise de 

solo, não colocamos além do limite de fósforo”. 80 

Em relação ao meio ambiente, os dirigentes sindicais argumentaram que toda 

precarização que tinha na colheita manual também tem na mecanizada, e que morre 

menos gente na manual do que na mecanizada. A colheita mecanizada não reduz a 

poluição porque aumenta a contaminação do solo e do ar por causa da vinhaça e dos 

agrotóxicos que são colocados em maior quantidade.  

As questões sociais no campo devem ser observadas juntamente com as questões 

ambientais. A agressão ao meio ambiente na lavoura é uma agressão à saúde das 

pessoas. Essa relação é pouco observada por todo mundo, inclusive pelos sindicatos. 

Para os representantes dos trabalhadores, as empresas se valem de seu poder para 

ganhar mais.  

Segundo trabalhadores consultados em Ipaussu, a empresa é rígida na questão 

ambiental: “não pode jogar papel de bala que eles reclamam”. Dirigente sindical do 

STR de Chavantes salientou que a empresa possui procedimentos corretos no uso de 

agrotóxicos, na realização do manejo do solo e no uso da água. Este entrevistado 

acredita que a empresa possua Programa de Gerenciamento de Riscos (Sistema 

Integrado de Gestão das Operações de Saúde, Segurança e Meio Ambiente), todavia, 

não soube discorrer acerca dos objetivos e propósitos da iniciativa 

 Quando perguntado sobre meio ambiente, o representante da empresa afirmou 

que os impactos causados pela empresa são monitorados e que os trabalhadores cujas 

atividades estão mais ligadas a este tipo de impacto são informados de todos os riscos. 

Como exemplo, foi citado o caso da vinhaça, controlada por análise de solo, e o fósforo 

existente nela obedece ao limite estabelecido pela legislação. Os trabalhadores que 

lidam com ela são informados dos riscos de contaminação do solo, se o limite de 

fósforo for ultrapassado. 

 Em relação à queima controlada, ele disse que ela é proibida em função de leis 

municipais. Já a lei estadual diz que pode ser feita em algumas áreas com autorização da 

Cetesb. Mesmo assim, são poucos municípios que realizam, de acordo com o 

representante.  

                                                           
80 Representante da empresa. Entrevista realizada em 11/07/2013, Piracicaba. 
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 Segundo ele, provavelmente isso pode ser fruto de incêndio proposital ou não. 

Por exemplo, se você jogar qualquer cigarro e ocorrer um incêndio na plantação, a 

Raízen será multada. O produtor é orientado a não queimar a cana, e a empresa só 

recebe a cana queimada com a autorização da Cetesb.  

 Para o representante da empresa, não há garantia se foi o produtor que pôs fogo 

na cana ou não, por isso, sempre quando isso acontece, tem que obter autorização da 

Cetesb para comprar a cana. 
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6. Unidades de produção sucroalcooleira da Raízen e os sindicatos de 
trabalhadores (as): um mapeamento em construção 

O mapeamento contempla a identificação das unidades de produção 

sucroalcooleira da Raízen81 e do respectivo sindicato que representa trabalhadores e 

trabalhadoras que atuam na colheita, manual e mecanizada, da cana-de-açúcar em cada 

uma delas. 

Neste trabalho optou-se por focar as fazendas que constituem o complexo de 

usinas processadoras da própria Raízen, tendo em vista que a identificação 

complementar dos estabelecimentos fornecedores de cana-de-açúcar demandaria mais 

tempo para ser realizado — por requerer um minucioso cotejamento entre diversas 

fontes de pesquisa — e, por essa razão não poderia ser contemplado no âmbito deste 

projeto.  

No seu portal na internet, a empresa mantém uma área específica para o 

relacionamento com seus fornecedores, mas não há qualquer tipo de informação 

relacionada à identificação e/ou localização deles. Vale lembrar que esses fornecedores 

desempenham um papel estratégico importante na cadeia produtiva. Segundo a própria 

Raízen, eles somam mais de três mil e fornecem metade da cana-de-açúcar que é 

processada nas suas usinas.82 

Dessa forma, os dados apresentados compõem um primeiro subsídio que 

também poderá servir à construção de levantamentos mais abrangentes.  

No mapeamento das unidades de produção integrada da Raízen, identificamos os 

Estados e municípios nos quais se localiza cada planta (usina), o nome da fazenda, a 

empresa (razão social) a que está subordinada, bem como as atividades econômicas 

principais e secundárias realizadas em cada uma delas.83 

                                                           
81 Consideramos constitutiva da Raízen as suas 24 unidades de produção integrada de cana, açúcar e 
etanol (setor sucroalcooleiro) que são listadas pela empresa no seu portal institucional na internet. Essas 
unidades são representadas pelas seguintes Razões Sociais: Cosan Centroeste S/A Açúcar e Álcool; 
Raízen Caarapó S/A Açúcar e Álcool e Raízen Energia S/A. 

82 Conforme portal de relacionamento com fornecedores de cana-de-açúcar. Disponível em: 
 < http://www.raizen.com.br/fornecedores/fornecedores-de-cana/apresentacao-e-acesso > .  
Acesso em 20/06/2013. 

83  Em virtude da insuficiência e da frágil consistência de dados sobre o número de trabalhadores (as) que 
atuam em cada planta de produção rural, esse dado não foi incluído neste levantamento. 

http://www.raizen.com.br/fornecedores/fornecedores-de-cana/apresentacao-e-acesso
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A identificação dos sindicatos de trabalhadores (as) rurais de cada unidade foi 

realizada por meio de consulta ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do 

Ministério do Trabalho e Emprego (CNES/MTE) e do Cadastro da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT). A listagem produzida inclui a razão social/denominação do 

sindicato e a informação de declaração de filiação a central sindical. 

Cabe ressaltar que o sistema de consulta ao CNES/MTE não permite buscas pela 

abrangência territorial, nem pelo município sede da entidade sindical, e tampouco pela 

categoria profissional que o sindicato representa. Essas limitações tornam a 

identificação dos sindicatos mais trabalhosa, particularmente nos casos em que o 

município da unidade produtiva não corresponde à cidade da sede do sindicato. Nesses 

casos, recorremos também a ferramentas oficiais de georreferenciamento84 para rastrear 

os municípios limítrofes ou próximos ao que pertence a unidade e com isso fazer novas 

tentativas de identificação do respectivo sindicato no CNES/MTE.  

É importante frisar que o levantamento de plantas e respectivos sindicatos de 

trabalhadores (as) compõem uma base de dados dinâmica, a qual pode e deve ser 

aprimorada e ampliada. Para isso, é imprescindível a colaboração e apoio das entidades 

sindicais parceiras, seja para contemplar a identificação de outras categorias 

profissionais e sindicatos envolvidos no conjunto dos processos de produção dessas 

unidades sucroalcooleiras, seja para incorporar a identificação dos estabelecimentos 

fornecedores e dos respectivos sindicatos que representam seus (suas) trabalhadores (as) 

no futuro. 

O resultado desse levantamento é apresentado de duas formas: por meio de uma 

síntese quantitativa das informações obtidas e por meio de quadros (ver anexos), neste 

caso contendo a identificação de cada unidade e demais informações em detalhes. 

A seguir, apresentamos uma síntese dos dados levantados. O levantamento das 

unidades de produção integrada de cana, açúcar e álcool da Raízen identificou 24 

plantas produtivas distribuídas em três estados brasileiros e estruturadas sob as 

seguintes razões sociais: Raízen Energia S/A (São Paulo), com 18 usinas; Raízen 

                                                           
84 Para mais detalhes veja < http://www.ibge.gov.br/cidadesat/>. Acessos realizados entre os meses de 
maio e junho de 2013. 

 

 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/
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Araraquara Açúcar e Álcool Ltda. (São Paulo), com uma usina; Raízen Tarumã Ltda. 

(São Paulo), com duas unidades; Raízen Paraguaçú (São Paulo), com uma unidade; 

Cosan Centroeste S/A Açúcar e Álcool (Mato Grosso do Sul), com uma usina e Raízen 

Caarapó S/A Açúcar e Álcool (Goiás), com uma usina.  

A usina Cosan Jataí, está localizada no município de Jataí no estado de 

Goiás/GO. E a usina Raízen Caarapó na cidade de mesmo nome, no estado de Mato 

Grosso do Sul. As demais usinas concentram-se no Estado de São Paulo, principal pólo 

sucroalcooleiro, e estão distribuídas nos municípios de Andradina; Araçatuba; 

Araraquara (duas unidades); Barra Bonita; Bento de Abreu; Capivari; Dois Córregos; 

Elias Fausto; Guariba; Ibaté; Igarapava; Ipaussu; Jaú; Maracaí; Mirandópolis; 

Paraguaçú Paulista; Piracicaba; Rafard; Rio das Pedras; Tarumã e Valparaíso. (Quadro 

2 – Anexo I) 

Dentre as 24 usinas da Raízen, 21 delas classificam a fabricação de açúcar em 

bruto como atividade principal e apenas três delas indicam a produção de álcool nessa 

categoria econômica: a Cosan Jataí, em Jataí/GO; Raízen Destivale, em Araçatuba/SP e 

Raízen Gaza, em Andradina/SP. (Quadro 2-Anexo I) 

Quanto às atividades secundárias, a maior parte das unidades indica como tais, 

principalmente: fabricação de álcool (etanol); geração de energia elétrica; comércio 

atacadista de energia elétrica; distribuição de energia elétrica e produção e distribuição 

de vapor, água quente e ar condicionado. (Quadro 2 – Anexo I) 

Já na usina Raízen Caarapó, em Caarapó (MS), além dessas já mencionadas, 

também são classificadas como secundárias as atividades de: comércio atacadista de 

açúcar; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; outras atividades de 

serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente e outras 

sociedades de participação, exceto holdings. Cabe destacar que as atividades 

econômicas secundárias da Raízen da Barra, em Barra Bonita (SP), se assemelham às da 

Raízen Caarapó, com a diferença que na usina Da Barra ainda há a fabricação de 

produtos farmoquímicos. (Quadro 2 – Anexo I) 

O cultivo de cana-de-açúcar é indicado como atividade secundária na maioria 

das 24 unidades de produção. A exceção fica por conta da Raízen Tamoio, em 

Araraquara (SP), e da Raízen Paraguaçú (Parálcool), em Paraguaçú Paulista (SP). 

Nessas duas usinas, a atividade principal é a fabricação de açúcar em bruto e a 

secundária é a produção de álcool (etanol). (Quadro 2 – Anexo I) 
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As representações sindicais e filiação a central sindical 

 

O Gráfico 1 mostra a distribuição das unidades de produção sucroalcooleira da 

Raízen de acordo com a declaração de filiação à central sindical dos sindicatos que 

representam trabalhadores e trabalhadoras da colheita manual e mecanizada da cana 

Observa-se que há uma distribuição equilibrada das unidades quanto à filiação 

dos sindicatos que representam seus trabalhadores e trabalhadoras: em 15 delas, os 

trabalhadores contam com sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

à Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB) e à União Geral dos Trabalhadores 

(UGT), que representam trabalhadores de cinco unidades de produção cada uma.  

Outros quatro sindicatos não se declaram filiados a nenhuma central, três deles 

são filiados à Força Sindical (FS) e um sindicato filiado à Central Sindical e Popular 

(CSP/Conlutas), representa trabalhadores e trabalhadoras de duas unidades de produção.  
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Gráfico 1 
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Quanto às unidades localizadas fora do Estado de São Paulo, o Quadro 3 

(Anexo II) revela que o sindicato que representa trabalhadores e trabalhadoras da Cosan 

Jataí (GO) não se declara filiado a nenhuma central sindical. Na Raízen Caarapó (MS), 

o sindicato é filiado à UGT.  

Das cinco plantas cujos trabalhadores são representados por sindicatos filiados à 

CUT, duas delas pertencem à base do mesmo sindicato. Já dentre as cinco unidades que 

têm sindicatos filiados à CGTB representando seus trabalhadores, quatro delas estão na 

base de um único sindicato. 
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7. Indicativos de déficit de Trabalho Decente em duas unidades de 
produção rural da Raízen: a visão de trabalhadores, trabalhadoras e 
sindicalistas 

 
Conforme mencionado anteriormente, o objetivo deste estudo é fornecer 

contribuições ao debate sobre o Trabalho Decente, por meio dos resultados obtidos na 

pesquisa realizada em duas unidades de produção rural da empresa Raízen Energia S/A. 

São elas: (i) a Fazenda da Serra, Unidade Raízen Ibaté, localizada no município de Ibaté 

(SP), e que abastece de cana-de-açúcar a Usina da Serra; (ii) a Fazenda Santa Rosa, 

Unidade Raízen Ipaussu, localizada no município de Ipaussu (SP), que abastece a Usina 

de mesmo nome. 

O levantamento de indicativos de déficit de Trabalho Decente foi realizada nas 

plantas produtivas selecionadas, inicialmente mediante o levantamento prévio de 

informações e de potenciais problemas ocorridos nas unidades, por meio de fontes 

secundárias e junto a representantes sindicais. Posteriormente realizou-se pesquisa de 

campo, que envolveu a realização de entrevistas com trabalhadores e trabalhadoras, bem 

como com dirigentes de representação sindical no nível estadual e local de 

representação de trabalhadores. Também foi realizada uma entrevista com representante 

da empresa Raízen Energia S/A. 

Quanto à metodologia utilizada, são considerados complementares as 

abordagens de pesquisa, formação e ação sindical. Nesse sentido, os instrumentos de 

pesquisa utilizados com sindicalistas e com trabalhadores e trabalhadoras – neste caso, 

as entrevistas e oficinas de discussão – já configuram momentos em que as questões 

colocadas para os (as) entrevistados (as) têm o papel de não apenas levantar 

informações para a produção de um relatório, mas de servirem também de estímulo 

imediato para a reflexão acerca da temática do Trabalho Decente, alertando (muitas 

vezes) para problemas quanto à sua promoção concreta na empresa, já durante a 

realização da pesquisa. 

Dessa forma, na finalização da entrevista ou oficina, as reflexões realizadas 

poderão ser imediatamente multiplicadas na vivência dos trabalhadores e trabalhadoras 

participantes e com seus (suas) colegas, assim como para a ação sindical. 
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Nesse sentido, a fala de uma das trabalhadoras da Unidade Raízen Ibaté é 

expressiva: ”(...) Agora aqui na entrevista [es]tá é bom. (...) Podia ter toda semana, 

[v]ocê vir aqui e conversar assim com a gente. Porque descansa e conversa também... 

assim das coisa da gente e com as colega[s]. Coisa que a gente nem sabe é importante 

de sabe[r], né?.”85 

Com poucas informações sobre as unidades ou sobre o perfil de seus (suas) 

trabalhadores (as) ou a localização de suas residências, a opção da pesquisa foi por 

realizar uma abordagem aleatória e essencialmente qualitativa nas áreas de acesso às 

fazendas onde estão situadas as plantas de produção rural selecionadas.  

Com o apoio da Feraesp/CUT, duas equipes de pesquisadores (as) foram 

escaladas para irem simultaneamente às unidades selecionadas para a pesquisa, 

acompanhadas de diretores ou militantes ligados a essa entidade sindical. Nessas 

unidades, objetivou-se abordar, aleatoriamente, trabalhadores e trabalhadoras, conforme 

fossem sendo encontrados (as) ao longo das estradas de acesso a cada uma das fazendas 

das duas unidades e convidá-los (as) para concederem entrevista. E depois, solicitar a 

estes (as) a indicação de outras áreas das fazendas onde pudéssemos encontrar outros 

trabalhadores e trabalhadoras do corte manual e mecanizado de cana, e assim 

sucessivamente.  

Por se tratar de uma pesquisa de caráter qualitativo, a meta era obter um total de 

20 trabalhadores e trabalhadoras em cada uma das unidades. Destes, dez com atuação 

relacionada ao corte mecanizado da cana-de-açúcar, sendo cinco mulheres. E dez 

trabalhadores que desempenhassem tarefas afeitas ao corte manual, sendo cinco 

mulheres. 

Uma das preocupações era realizar as entrevistas com trabalhadores e 

trabalhadoras sem prejudicá-los (as), uma vez que, na maioria dos casos, eles (as) 

ganham por produção. E uma parada no trabalho para conceder entrevista poderia 

impactar negativamente nesse ganho. 

Os sindicalistas haviam levantado a informação de que a Usina da Serra não 

estava realizando a moagem, em função da chuva que caíra na região nos dois dias 

anteriores e, portanto, a maioria dos (as) trabalhadores (as) estaria no local de trabalho e 

com disponibilidade para ser entrevistada, sem que isso pudesse prejudicá-los (as). 
                                                           
85 Oficina com trabalhadoras, realizada em 06/06/2013, na Fazenda Da Serra, Unidade Raízen Ibaté, em 
Ibaté/SP. 
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Os primeiros trabalhadores encontrados no acesso da Fazenda da Serra (Unidade 

Raízen Ibaté) confirmaram que a colheita havia sido interrompida. E, por isso, os 

operadores de colhedeira estavam “parados”. Algum tempo depois, com a colaboração 

da empresa, os pesquisadores tiveram acesso a trabalhadores que realizam o corte 

manual da cana e às trabalhadoras dos “serviços gerais” (atividades de apoio ao corte). 

Já durante as primeiras entrevistas com trabalhadores na estrada de acesso à 

Fazenda da Serra, Unidade Raízen Ibaté, representantes das empresas Transportadora 

Marca de Ibaté Ltda (Transmarca)86 e Raízen Energia S/A abordaram os (as) 

pesquisadores (as): perguntaram sobre o objetivo da pesquisa, a instituição demandante 

e executora da pesquisa. Eles solicitaram a interrupção das entrevistas até que 

recebessem orientação da sede em Piracicaba (SP) sobre como proceder. Segundo esses 

representantes, o motivo da necessidade de autorização da empresa era para “garantir a 

segurança de todos, sobretudo dos visitantes, no local”.  

Após duas horas, a autorização foi dada, representantes da empresa entregaram 

aos pesquisadores e requisitaram o uso de equipamentos de proteção individual (EPI)87 

e destacaram outros funcionários para os acompanhar às áreas que fossem necessárias à 

realização da pesquisa. 

Problemas logísticos impediram que a equipe de pesquisadores (as) chegasse à 

Fazenda Santa Rosa (da Unidade Raízen Ipaussu) simultaneamente à equipe da Fazenda 

da Serra (Unidade Raízen Ibaté). Por essa razão, a pesquisa de campo dentro da 

Unidade Raízen Ipaussu foi realizada em 07/06/2013. Cabe registrar que quando os (as) 

pesquisadores (as) e um diretor da Feraesp/CUT chegaram à Unidade Raízen Ipaussu, já 

eram aguardados (as) por representantes da empresa, que facilitaram o acesso ao local e 

aos trabalhadores. Os trabalhadores também estavam liberados de suas tarefas para 

concederem entrevista, sem prejuízo a eles. 

As informações obtidas durante as entrevistas são apresentadas nos capítulos 

subsequentes e estão divididas por Unidade: primeiro da Fazenda da Serra, Unidade 

Raízen Ibaté, e depois a Fazenda Santa Rosa, Unidade Raízen Ipaussu.  

                                                           
86 Empresa terceirizada responsável pelo processo de colheita mecanizada e transbordo da cana-de-açúcar 
na Fazenda Da Serra, unidade Raízen Ibaté.  

87 A equipe de pesquisa da Unidade Raízen Ibaté recebeu e usou os seguintes equipamentos: colete 
refletivo, chapéu (touca árabe) e perneiras. 
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Considere-se que o recorte de colheita manual e mecanizada para a realização 

das entrevistas foi realizado apenas para a Fazenda da Serra, Unidade Raízen Ibaté. Isso 

porque, de acordo com representante da Unidade Raízen Ipaussu, o corte manual 

representa um percentual de menos de 3% do total da colheita realizada na Fazenda 

Santa Rosa, e na data da pesquisa de campo, não havia trabalhadores (as) dessa 

modalidade de colheita no local. 

Assim, os resultados apresentados para a Fazenda da Serra, Unidade Raízen 

Ibaté, contemplam tanto trabalhadores de atividades relacionadas à colheita manual 

quanto da colheita mecanizada. No entanto, tendo em vista que boa parte dos 

indicativos de déficit de Trabalho Decente se repete nos relatos dos trabalhadores que 

realiza cada uma das modalidades de colheita, optou-se por dividir a apresentação das 

informações apenas por recorte temático. Esta opção de apresentação não invalida o 

destaque para eventuais especificidades ou implicações de cada tipo de colheita para os 

trabalhadores uma vez que, sempre que necessário, as diferenças são mencionadas ao 

longo do texto. 

Outro ponto a destacar na apresentação dos resultados diz respeito às 

trabalhadoras da Unidade Raízen Ibaté. Considerando as especificidades do trabalho 

que elas desenvolvem, optou-se por apresentar os resultados da oficina realizada com 

essas trabalhadoras na sequência da análise da pesquisa com os trabalhadores da 

atividade de colheita mecanizada e manual, no capítulo “A genérica (in) visibilidade 

das mulheres na Fazenda Da Serra, Unidade Raízen Ibaté, Usina da Serra”. 

O texto de cada uma das Unidades é aberto com uma síntese sobre a planta de 

produção rural pesquisada. Em seguida, são elencadas informações sobre o processo de 

pesquisa no local e sobre as entidades sindicais que tiveram representantes 

entrevistados. Por fim, é apresentado o resultado das entrevistas com trabalhadores e 

com sindicalistas.  

Neste último item, trata-se propriamente dos indicativos de déficit de Trabalho 

Decente que foram apontados pelos entrevistados durante a pesquisa. Ao longo do texto 

esses indicativos são divididos de acordo com os seguintes temas: oportunidades de 

emprego; trabalho inaceitável; salários adequados e trabalho produtivo; jornada decente; 

estabilidade e garantia no trabalho; equilíbrio entre trabalho e vida familiar; tratamento 

justo no emprego; trabalho seguro; proteção social na empresa e diálogo social. 
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Também foi realizada entrevista com representante da empresa. No entanto, ele 

optou por não abordar unidades específicas em suas respostas. Por essa razão, algumas 

informações prestadas pelo representante da empresa estão no capítulo “Perfil geral da 

Raízen” e as demais estão elencadas no capítulo dedicado à Fazenda da Serra, Unidade 

Raízen Ibaté. Essa divisão tem um caráter meramente didático, uma vez que de acordo 

com o próprio entrevistado, a maioria das informações prestadas é extensiva a ambas as 

unidades pesquisadas. Nos casos em que essa regra não se aplica, é feita a devida 

indicação no texto.88 

No total, foram realizadas 54 entrevistas, sendo 47 trabalhadores89e 

trabalhadoras; seis sindicalistas e um representante da Raízen Energia S/A. No que se 

refere à representação sindical no âmbito estadual, foram ouvidos dois representantes da 

Feraesp/CUT.90. Nessas ocasiões, foram abordadas questões que envolvem a atividade 

sucroalcooleira do ponto de vista sindical, com destaque para as áreas de atuação da 

Raízen no Estado de São Paulo, bem como a relação dessa entidade sindical com a 

empresa. Além disso, os diretores do SER de Araraquara/ND participaram da oficina 

com representante da Feraesp/CUT e contribuíram com a discussão destacando questões 

acerca de unidades da Raízen na região. Já no nível local, foi realizada entrevista com 

um representante do STR de Chavantes/ND, uma vez que o STR de Ibaté/FS não 

retornou os contatos feitos pela equipe. 

Os Quadros 04 e 05 fornecem uma síntese desse conjunto de entrevistas: 

                                                           
88 Procedimento semelhante foi adotado para as entrevistas com representantes da Feraesp/CUT. 

89 Um dos entrevistados da Unidade Raízen Ipaussu é ex-funcionário da empresa. 

90 Os representantes da Feraesp/CUT foram ouvidos em dois momentos. Em Oficina Sindical realizada no 
dia 07/06/2013 - que também envolveu a participação de representantes do SER de Araraquara/CUT, na 
sede da Feraesp. O outro diretor da Feraesp/CUT foi ouvido em 06/06/2013, na sede do Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da Fabricação do Álcool, Químicas, Farmacêuticas, Plásticas, Tintas, 
Vernizes de Ipaussu e Região – STI Químicos de Ipaussu/CUT., em Ipaussu/SP. 
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Quadro 04 – Entrevistas com trabalhadores (as) da Raízen. Unidades selecionadas. 2013 

Unidade Raízen Ibaté 

Fazenda Da Serra 

Unidade Raízen Ipaussu 

Fazenda Santa Rosa 

Atividades relacionadas ao  

Corte Manual 

(Nº Trabalhadores/as) 

Atividades relacionadas ao  

Corte Mecanizado 

(Nº de Trabalhadores/as) 

Atividades relacionadas ao Corte 

Manual 

(Nº Trabalhadores/as) (*) 

Atividades relacionadas ao Corte 

Mecanizado 

(Nº de Trabalhadores/as) 

17 homens 

  07 mulheres 

09 homens 

  00 mulheres 

--     14 homens (**) 

00 mulheres 

Total: 24 Total: 09 Total: 00 Total: 14 

Total de trabalhadores (as) entrevistados (as): 33 Total de trabalhadores (as) entrevistados (as): 14 

Total de trabalhadores (as) entrevistados (as) nas duas Unidades: 47 
(*) Não havia trabalhadores (as) do corte manual na unidade na ocasião da pesquisa 

(**) Um dos entrevistados é ex-funcionário da unidade 

Fonte: IOS. Pesquisa de Campo, junho de 2013 
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Quadro 05: Entrevistas com sindicalistas e representante da Raízen Energia S/A 

Instituição Nº de 

representantes 

Principal tema abordado 

Feraesp/CUT 02 Condições de Trabalho e Políticas Públicas para o Setor Sucroalcooleiro, no estado de São Paulo 

SER Araraquara 03 Condições de Trabalho na Raízen, na região de Araraquara 

STR Ibaté/FS -- O sindicato não retornou os contatos realizados pelo IOS 

STR Chavantes/ND 01 Condições de Trabalho na Fazenda Santa Rosa, em Ipaussu/SP 

Raízen Energia S/A 01 Condições de Trabalho na Raízen e Políticas Públicas para o Setor Sucroalcooleiro 

Total 07 - 
Fonte: IOS. Pesquisa de Campo, junho de 2013 
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7.1. Fazenda da Serra, Usina da Serra (Unidade Raízen Ibaté/SP) 

 

Atualmente, a Unidade Raízen Ibaté, que contempla a Fazenda da Serra e a 

Usina de mesmo nome, é uma filial da empresa Raízen Energia S/A. Sua atividade 

econômica principal é a fabricação de açúcar em bruto. As atividades secundárias são: 

fabricação de álcool (etanol); geração de energia elétrica; comércio atacadista de 

energia elétrica; distribuição de energia elétrica; produção e distribuição de vapor, água 

quente e ar condicionado; e cultivo de cana-de-açúcar.91 

 

As entrevistas e instrumentos de pesquisa utilizados 

 

 Conforme mencionado no Quadro 04, a pesquisa ouviu 33 trabalhadores e 

trabalhadoras da Fazenda Da Serra, Unidade Raízen Ibaté92 que atuam no corte manual 

e mecanizado da cana-de-açúcar, assim distribuídos:  

 

No corte mecanizado: Nove trabalhadores, sendo:  

• Quatro operadores de colheitadeira; 

• Quatro tratoristas;  

• Um engatador; 

 

No corte manual: 24 trabalhadores e trabalhadoras, sendo: 

• 17 trabalhadores, cortadores de cana;  

• Sete trabalhadoras, serviços gerais (apoio ao corte, bituqueiras) 

 

 As entrevistas com trabalhadores do corte mecanizado foram, em sua maioria, 

realizadas individualmente pelo (a) pesquisador (a) e sem a presença de representantes 

                                                           
91 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Receita Federal. Disponível em < 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp >.  
Acesso em 01/07/2013. 

92 Pesquisa de campo realizada com trabalhadores e trabalhadoras, em 06/06/2013, na Fazenda Da Serrra, 
Unidade Raízen Ibaté, em Ibaté/SP. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
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da empresa ou sindicalistas.93 Já os trabalhadores e trabalhadoras que atuam no corte 

manual da cana-de-açúcar foram ouvidos por meio de oficina94, também pelo (a) 

pesquisador (a) e sem a presença de sindicalistas ou representantes da empresa. 

  No que se refere à representação sindical no plano estadual, conforme 

mencionado, a equipe de pesquisa contou com a colaboração e apoio da Feraesp/CUT. 

A pedido da direção da federação, dois representantes do SER de Araraquara/CUT 

ligados à Feraesp/CUT, acompanharam os (as) pesquisadores (as) no intuito de lhes 

facilitar o acesso aos trabalhadores e trabalhadoras da Fazenda da Serra. Além disso, a 

oficina com sindicalistas contou com representante da federação e de diretores do SER 

de Araraquara/CUT.95 

 

 

Trabalhadores (as) da Raízen Energia S/A, filial Ibaté e a representação sindical 

 

  Como mencionado anteriormente, a Unidade Raízen Ibaté desenvolve uma série 

de atividades econômicas rurais e industriais ligadas à cadeia de produção, distribuição 

e comércio de açúcar e álcool (etanol).  

  Dessa forma, a representação dos trabalhadores e trabalhadoras da unidade 

envolvidos nesses segmentos é realizada por sindicatos de diversas categorias 

profissionais, dentre as quais as de trabalhadores (as): rurais; em transportes rodoviários 

urbanos, rurais e das indústrias de cana-de-açúcar; e nas indústrias de alimentação.96 

                                                           
93 As duas primeiras entrevistas sofreram interrupções de representantes das empresas Raízen Energia 
S/A e Transportadora Marca Ltda. (Transmarca). De acordo com a Raízen era necessário aguardar uma 
autorização da sede da empresa, em Piracicaba/SP. A autorização acabou por facilitar o acesso dos (as) 
pesquisadores (as) às demais áreas de trabalho na Fazenda Da Serra e posteriormente também à Fazenda 
Santa Rosa, Unidade Raízen Ipaussu, em Ipaussu/SP. 

94 Trata-se de uma técnica de pesquisa utilizada pelo IOS na qual os trabalhadores e trabalhadoras são 
reunidos em grupo e estimulados pelo (a) pesquisador (a) a dialogar e refletir coletivamente sobre temas 
relativos às condições de trabalho da empresa para a qual são contratados (as). Neste caso, foram 
realizadas duas oficinas: uma com trabalhadores e outra com trabalhadoras, ambos contratados (as) pela 
Raízen Energia S/A, filial Ibaté para atividades diretas ou relacionadas ao corte manual da cana-de-
açúcar. 

95 Oficina com sindicalistas realizada em 07/06/2013, na Sede da Feraesp/CUT, em Araraquara/SP. 

96 No sistema de registro de instrumentos de negociação coletiva do MTE, nos últimos anos constam 
acordos coletivos celebrados entre a Raízen Energia S/A, unidade Raízen Ibaté e as seguintes entidades 
sindicais: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação do Estado de São Paulo - 
Fetiasp/ND; Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbanos, Rurais e das Indústrias de 
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  De acordo com o MTE, os trabalhadores e trabalhadoras da Unidade Raízen 

Ibaté que atuam nas atividades pesquisadas, relacionadas ao cultivo e corte (manual e 

mecanizado) da cana-de-açúcar, são representados (as) pelo Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ibaté-SP – STR de Ibaté/FS, que tem a prerrogativa legal de 

negociar e celebrar os acordos coletivos sobre as condições de trabalho dos empregados 

que atuam nessas atividades realizadas na unidade.  

  Assim, o contrato com os trabalhadores (as) que atuam nas atividades 

relacionadas ao corte manual da cana (trabalhadores rurais no setor canavieiro) são 

firmados entre o SER de Ibaté/SF e a Raízen Energia S/A, filial Ibaté.97 

  No entanto, as atividades relacionadas ao corte mecanizado da unidade são 

terceirizadas a outra empresa. Assim, os trabalhadores (as) nessas atividades 

(empregados assalariados em geral no setor canavieiro) são contratados por uma 

empresa que presta serviços para a Raízen Energia S/A e não diretamente por esta. 

Trata-se da Transportadora Marca de Ibaté Ltda (Transmarca), cujas relações de 

trabalho têm seus termos em acordo coletivo firmado por essa empresa e o SER de 

Ibaté.98 

  Dessa forma, os resultados aqui apresentados referem-se à opinião de 

trabalhadores ligados tanto ao corte manual e quanto ao mecanizado da cana-de-açúcar 

sobre as condições de trabalho que vivenciam em sua atividade profissional na Unidade 

Raízen Ibaté.99 Condições essas que estão referenciadas nos ACT celebrados entre as 

respectivas empresas e o SER de Ibaté. Sempre que necessário, estes ACTs serão 

mencionados durante o texto. 

                                                                                                                                                                          
Cana de Açúcar - S.T.T.R.U.R.I.C.A.A.R/CGTB e Sindicato dos Empregados Rurais de Ibaté – SER de 
Ibaté/FS. Disponível em < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo >.  
Acesso em: 01/07/2013. 
97 Conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2012/2013 celebrado entre a empresa Raízen Energia 
S/A, Filial Ibaté e o SER de Ibaté.  
Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo > . Acesso em 
01/07/2013 

98 Conforme Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2012/2013 celebrado entre a empresa Transportadora 
Marca de Ibaté Ltda. (Transmarca) e o SER de Ibaté.  
Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo > . Acesso em 
01/07/2013 

99 Conforme mencionado anteriormente, os resultados da pesquisa com as trabalhadoras são apresentados 
no capítulo “A genérica (in) visibilidade das mulheres na Fazenda Da Serra.  
Unidade Raízen Ibaté/SP. Usina Da Serra” 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
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  Quanto à opinião da representação sindical dos trabalhadores e trabalhadoras no 

âmbito local, cabe ressaltar que foram realizados diversos contatos com o SER Ibaté/FS, 

por telefone e e-mail.100 O objetivo era obter, por meio de entrevista, a visão de 

representante do sindicato sobre as condições de trabalho e sobre a relação com as 

empresas: Raízen (responsável pela gestão na Fazenda da Serra), e a Transmarca 

(terceirizada). No entanto, até a finalização deste relatório, a organização sindical não 

retornou o contato com a equipe de pesquisa. 

  Por esta razão, as opiniões expressas a seguir e atribuídas a sindicalistas referem-

se somente a representantes da Feraesp/CUT e do SER Araraquara. 

 

7.1.1 Oportunidades de emprego 
 

Neste tópico são abordados principalmente os temas relacionados ao processo de 

recrutamento, contratação e terceirização, inclusive existência de oportunidades para 

trabalhadores migrantes. 

Um dos aspectos que mais chamou a atenção na Unidade Raízen Ibaté é a 

terceirização da colheita mecanizada, que é efetuada pela empresa Transportadora 

Marca Ltda. (Transmarca). Vale lembrar que a questão da terceirização tem sido objeto 

de discussão, sobretudo com base nos termos do Enunciado nº 331 do Tribunal Superior 

do Trabalho101.  

O tema é tratado em alguns Projetos de Lei (PL) que tramitam no Congresso 

Nacional – dentre eles o PL nº 4330/2004102 – e que têm mobilizado diversas 

associações, centrais sindicais e sindicatos que se manifestam contra a sua aprovação. 

Segundo as organizações: 

                                                           
100 Contados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego 
– Cnes/MTE. Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/cnes/ConsultaProcesso.asp >.  
Acesso em: 20/05/2013. 

101 A terceirização de atividade-fim é uma prática considerada ilícita no âmbito da Justiça do Trabalho. 
Para mais detalhes: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado nº 331. Disponível em: 
<http://www.tst.jus.br/sumulas>. Acesso em: 01/07/13 

102 Processo de tramitação e íntegra do texto do Projeto de Lei.  
Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267841>  
Acesso em: 10/07/2013 

http://www3.mte.gov.br/cnes/ConsultaProcesso.asp
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=267841
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“(...) além de liberarem a Terceirização para todas as atividades, 

inclusive quando essenciais à Tomadora, fazendo da exceção a regra, não definem 

como solidária a responsabilidade das empresas envolvidas na Terceirização e não 

garantem efetiva isonomia das condições de trabalho e de direitos, contribuindo para a 

fragilização da organização sindical.”103  

 

A situação na Unidade Raízen Ibaté motivou uma Ação Civil Pública movida 

pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) contra a empresa, exigindo o fim da 

terceirização na colheita mecanizada, por considerá-la atividade-fim da empresa. De 

acordo com o MPT, a Raízen utiliza um esquema fraudulento de contratação para 

precarizar o trabalho dos terceirizados gerando desrespeito a normas de saúde e 

segurança, redução salarial e eliminação de outros direitos trabalhistas.104 

Por essa razão, ao longo de outros tópicos do texto também poderemos fazer 

menção à terceirização na Unidade Raízen Ibaté.  

Quanto ao processo de recrutamento, os trabalhadores da Transmarca 

(operadores de colheitadeira) souberam da vaga na empresa por intermédio de colegas 

ou parentes e procuraram o encarregado que os encaminhou para o departamento de 

recursos humanos (RH), no qual foram firmados os contratos de trabalho. De acordo 

com eles, a vaga já era direcionada para prestar serviços na Unidade Raízen Ibaté. Já os 

tratoristas e o engatador não mencionaram como chegaram à empresa: salientaram 

apenas a conclusão do processo de contratação no RH da Transmarca. 

Da mesma forma, os trabalhadores contratados pela Raízen (colheita manual) só 

fizeram referência à assinatura do contrato com a empresa no RH, sem mencionar o 

processo de busca pela vaga ou recrutamento. Note-se que esses trabalhadores são 

migrantes da cidade de Catugi, no Estado de Minas Gerais (conhecidos pelos colegas 

como “mineiros”) e, de acordo com eles, o contrato de trabalho foi celebrado com a 

Raízen ainda em Catugi.105  

                                                           
103 Disponível em <http://www.combateaprecarizacao.org.br/>. Acesso em: 10/07/2013.  

104 Processo nº 0000347-09.2012.5.15.0151, ACP 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP. Relato sobre o 
processo disponível em < http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12567 >. Acesso em: 
01/07/2013. 

105 De acordo com a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, em sua Instrução 
Normativa n°76, para transportar trabalhadores (as) para exercer atividades em localidade diferente da sua 

http://www.combateaprecarizacao.org.br/
http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12567
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A maioria dos trabalhadores terceirizados nunca havia trabalhado na colheita 

manual de cana, exceto o engatador, que já fez bitucagem.  

Quanto ao tempo de contrato pela Transmarca (prestando serviço para na 

Unidade Raízen Ibaté), as respostas variaram bastante. Dentre os operadores de 

colheitadeira, por exemplo, o tempo varia entre um mês e sete anos; os demais 

(tratoristas e engatador) estão na empresa entre três e sete anos, e um respondeu que está 

na empresa há dez anos.  

Note-se que um dos operadores de colheitadeira (há um mês na empresa) 

trabalhava em outra Unidade da Raízen (contratado diretamente por esta) e disse ter 

decidido sair para se empregar na Transmarca em Ibaté porque “aqui é melhor”. 

Segundo ele, a “experiência na Raízen” foi decisiva para ser aceito pela terceirizada.106 

Já os trabalhadores da Raízen (da colheita manual) responderam que estão 

trabalhando na empresa por um período entre duas e cinco safras.  

Apesar de as diferenças em relação ao tipo de vínculo com a Raízen 

(terceirizados e diretos), aos cargos e ao tempo de casa, quando perguntados o que 

consideram mais importante na hora de contatar para as empresas (Transmarca e 

Raízen), duas frases podem resumir a maioria das respostas: “ter boa produtividade” e 

“não perder muitos dias por causa de atestados”. Para dois operadores de colheitadeira, 

é importante ter “experiência” e, segundo eles, nem sempre a empresa pode escolher, 

pois existe a dificuldade em encontrar profissionais no mercado. 

Os trabalhadores migrantes do corte manual acrescentaram ainda que, para a 

Raízen, é importante ter trabalhadores que “não dão trabalho para os fiscais”, que 

“fazem o serviço direito” e que “não se envolvem em confusão dentro dos alojamentos”. 

Este relato coaduna-se com a análise de Novaes (2009), que considera a 

condição de migrante atraente para as empresas canavieiras em face da prioridade à 

produtividade: 
                                                                                                                                                                          
origem são necessários documentos como Certidão Declaratória de Transporte de Trabalhadores (CDTT), 
devidamente protocolada pela Secretaria Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) e relação nominal dos 
trabalhadores contratados. Tais documentos devem estar no veículo de transporte e no local de trabalho. 
Da mesma forma, os contratos devem ser celebrados na cidade de origem dos trabalhadores, antes da 
viagem. 

106 Uma das irregularidades apontada pelo MPT no Processo nº 0000347-09.2012.5.15.0151, ACP 3ª Vara 
do Trabalho de Araraquara/SP, diz respeito à dispensa de trabalhadores da Raízen e a sua recontratação 
pela terceirizada para exercer a mesma função em condições desfavoráveis ao trabalhador. Disponível 
em: < http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12567 >. Acesso em: 01/07/2013. 

http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12567
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Explicando melhor: migrantes nordestinos, morando na periferia das 
cidades da região, em alojamentos coletivos, casa ou quartos alugados, 
vivendo totalmente voltados para o trabalho, são potencialmente mais 
produtivos. Isso porque ser trabalhador migrante significa estar 
sujeito ao controle do empregador para além do estrito tempo da 
produção.107 (Grifo nosso) 

 

7.1.2 Trabalho inaceitável 

 Este tema não foi tratado nas entrevistas com trabalhadores da Unidade Raízen 

Ibaté, mas com sindicalistas, representante da empresa e por meio de fontes secundárias. 

Está na parte “Perfil geral da Raízen”. 

7.1.3. Jornada decente 
 

Em relação à jornada de trabalho, a maioria dos entrevistados terceirizados 

disse que trabalha oito horas por dia, durante cinco dias por semana, com uma hora de 

intervalo para almoço e descanso, sendo que esse período sempre é respeitado pela 

empresa.  

Entretanto, três desses trabalhadores disseram que muitas vezes não fazem hora 

de almoço, ou almoçam na própria cabine, porque não é possível parar as máquinas. De 

acordo com um dos operadores, não há folguista. Outro trabalhador afirmou ainda que o 

registro da hora de almoço no controle de ponto é feito como se esse intervalo tivesse 

sido realizado, mas, na verdade, ele nem sempre é cumprido.  

Esta denúncia também foi feita por representantes sindicais ligados à 

Feraesp/CUT. Segundo eles, há empresas com o mesmo problema: as máquinas 

realmente não param. De acordo com os sindicalistas, há uma demanda do SER de 

Araraquara/CUT para que as empresas da região coloquem uma pessoa para cobrir a 

hora de almoço dos trabalhadores. Os trabalhadores terceirizados também afirmaram 

que não existe nenhum outro período de descanso além do horário de refeição. 

Já os diretos (colheita manual) trabalham 7h20min durante seis dias na semana, 

sendo que, segundo os entrevistados, este período de descanso sempre é respeitado pela 

empresa. 

                                                           
107 NOVAES, J. R. “Trabalho nos canaviais: jovens entre a enxada e o facão”. In: Ruris. Revista do 
Centro de Estudos Rurais (IFCH-Unicamp). v. 3, n.1, mar. 2009. Campinas. Disponível em 
<http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/view/685/552 >. Acesso em: 16/07/2013. 

http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/ruris/article/view/685/552
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Ressalte-se que horário de intervalo para alimentação e descanso do trabalhador 

é garantido pelo artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não deve ser 

prejudicado ou suprimido por quaisquer motivos.108 

A despeito do que diz a lei, irregularidades em relação ao cumprimento da 

jornada de trabalho não configuram um tema novo nas áreas das fazendas e usinas do 

conglomerado que hoje compõe a Raízen.  

De acordo com reportagem da ONG Repórter Brasil, pelo menos desde 2005 há 

denúncias e processos contra empresa (então Cosan) sobre diversas inconformidades à 

legislação trabalhista brasileira. Dentre elas, é citada a condenação da empresa —

proferida em 2009 por juiz da 2ª Vara do Trabalho de São Carlos/SP —  ao pagamento 

de R$ 200 mil por dano moral coletivo em face de jornada exaustiva e de falta de 

intervalo para descanso na Usina da Serra, no município de Ibaté (SP(.109 

O caso mais recente teve novo desfecho em março de 2012, quando a Justiça do 

Trabalho de Jaboticabal (SP) condenou a Cosan S/A Açúcar e Álcool (que integra a 

joint venture Raízen) ao pagamento de R$ 1 milhão por danos morais coletivos gerados 

aos seus trabalhadores no corte de cana.  A condenação se deu em função de autuação 

pelo Grupo Estadual de Fiscalização Rural do Ministério do Trabalho e Emprego. 

Realizada em 2011, a fiscalização constatou irregularidades como o não cumprimento de 

jornada de trabalho legal e de dispositivos que regulamentam o meio ambiente de 

trabalho salubre. 110 

Na descrição da rotina diária de trabalho, os trabalhadores da colheita manual 

foram reticentes e não quiseram dar detalhes a respeito. Resumiram tudo numa frase: “a 

gente corta cana”. 

Entre os terceirizados, os tratoristas disseram que suas atividades são “carregar e 

descarregar o trator e levar o produto até o malhador”. Já o engatador faz a sinalização 

para os tratores efetuarem o transbordo da cana-de-açúcar. O trabalhador que faz a 

                                                           
108 Conforme Decreto Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 20/07/2013. 

109 Disponível em http://reporterbrasil.org.br/2010/08/cosan-viola-acordos-trabalhistas-e-aceita-
desembolsar-r-3-4-mi/. Acesso em: 20/07/2013. 

110 De acordo com Processo nº Processo nº 0000566-52.2011.5.15.0120, 2ª Vara do Trabalho de 
Jaboticabal/SP, para o qual cabe recurso. Relato disponível em: 
<http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12431> . Acesso em: 20/07/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://reporterbrasil.org.br/2010/08/cosan-viola-acordos-trabalhistas-e-aceita-desembolsar-r-3-4-mi/
http://reporterbrasil.org.br/2010/08/cosan-viola-acordos-trabalhistas-e-aceita-desembolsar-r-3-4-mi/
http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12431
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sinalização disse que já fez bitucagem. Em relação aos engatadores, os dirigentes 

sindicais afirmaram que eles sempre correm risco de sofrer acidentes devido ao fato de 

que, para sinalizar para os tratores, afim de que o transbordo seja feito, eles precisam 

ficar perto dos tratores enquanto estes são manobrados. Segundo os dirigentes sindicais, 

existem pontos cegos no retrovisor do trator, o que pode causar atropelamentos ou 

outros acidentes111. 

Na descrição feita pelos terceirizados, nos chamou a atenção o relato dos 

operadores de colheitadeira. Eles salientaram — ao falarem da checagem e ativação dos 

mecanismos de segurança e bloqueio da máquina — um mecanismo que, segundo eles 

também serve para monitorar os próprios trabalhadores durante toda a jornada, uma 

espécie de “fiscal”. Nas palavras de um deles:“O computador... ele te monitora. Se 

para, ele pede um código... Tem código pra tudo. Se [você] demora ele já manda um 

[sinal] pra central e te acionam aqui no rádio pra saber por que parou! É um ´dedo 

duro´  (risos!).”112 

 

7.1.4 Salários adequados e trabalho produtivo 
 

Segundo os trabalhadores terceirizados (colheita mecanizada), o salário mensal 

de operador de colhedeira é de R$1.439,76113 e também há um adicional como “prêmio 

por produção de uns R$500,00”, no caso de ser atingida a meta de colheita, segundo 

eles. 

Já os proventos mensais auferidos pelos tratoristas são de R$1.800,00, mais o 

valor da produção que varia entre R$150,00 e R$200,00. Já os engatadores recebem 

R$1.000,00 de salário acrescido do valor da produção.114  

                                                           
111 Oficina com sindicalistas realizada em 07/06/2013, na Sede da Feraesp/CUT, em Araraquara/SP 

112 Entrevista com trabalhador terceirizado, Transmarca, em 06/06/2013, na Fazenda Da Serra, Unidade 
Raízen Ibaté, em Ibaté/SP. 

113 Valor referente ao ACT 2012/2013. Disponível em: < Disponível em < 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo>. Acesso em 01/07/2013. 

114 Ao contrário dos operadores de colhedeira, o valor do salário informado pelos demais terceirizados 
não é o mesmo indicado no ACT 2012/2013. Disponível em: < Disponível em < 
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo>. Acesso em 01/07/2013 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
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Nenhum dos entrevistados terceirizados soube dizer como é calculado o valor da 

produção e nem quais são os critérios utilizados pela empresa para medir a 

produtividade, o que mostra falta de transparência em relação às informações referentes 

a este cálculo. 

Por outro lado, quando o representante da empresa foi questionado sobre o valor 

da produtividade, respondeu que ela é calculada com base na qualidade da cana colhida, 

quantidade de produção, zelo pelo equipamento e pela lavoura. Segundo ele, este tipo de 

pagamento é bem comum nas áreas onde a colheita é mecanizada. 

No caso dos trabalhadores diretos que realizam o corte manual, o pagamento é 

feito por hora, R$3,37/hora, mais o valor da produção colhida por cada um deles. 

Segundo eles, o valor da produção depende do tipo de cana a ser colhida. Por exemplo, 

a cana fraca (queimada) vale R$0,16 o metro/peso, já a cana sem estar queimada vale 

R$0,38.  

O piso salarial estabelecido pelo Acordo Coletivo (ACT) com o STR Ibaté dos 

trabalhadores diretos 2012/2013 é de R$ 700,00 por mês, ou R$ 23,31 por dia ou R$ 

3,18 por hora. Já os valores da produção variam de R$ 3,60 a R$ 5,68 dependendo da 

qualidade, estado, e se a cana está queimada ou não.115 

 

“Os trabalhadores têm que confiar no medidor (pessoa que é 

responsável por medir a quantidade de cana que tem por 

metro)”. 116 

 

A declaração acima foi parte da resposta dada aos entrevistadores quando eles 

perguntaram aos dirigentes sindicais como é calculado o valor pago a cada trabalhador. 

Segundo os dirigentes sindicais, a medida da metragem é feita antes de começar o corte 

(medida provisória) e cada tipo de cana tem um preço, (conforme explicado 
                                                           
115 Considere-se que no Sistema de Negociações Coletivas de Trabalho – Mediador -, consta que os ACT 
2012/2013 relativos às unidades de produção das cidades de Bento de Abreu, Valparaíso, Guariba, 
Araçatuba, Jaú, Dois Córregos, Andradina, Igarapava e Mirandópolis, tiveram a celebração de um Termo 
Aditivo (TA) ao respectivo Acordo. Nesse TA, o valor do piso salarial foi alterado de R$700,00 para 
R$742,00 (mês), de R$23,31 para R$24,70 (dia) e de R$3,18 para R$3,37 (hora). Já nos registros dos 
ACT 2012/2013 das unidades localizadas em Capivari, Piracicaba, Ibaté, Ipaussu, Rafard, Rio das Pedras 
e Elias Fausto não consta que tenha sido celebrado TA ao respectivo Acordo alterando os valores de piso 
salarial. Disponível em: <http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador> . Acesso em: 15/07/2013. 

116 Oficina com sindicalistas, realizada em 07/06/2013, na sede da Feraesp/CUT, em Araraquara/SP. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador
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anteriormente) que é dado de acordo com o metro da cana. Ao meio do dia, pega-se a 

cana para pesar fora da presença do trabalhador. Esta segunda medição (pesagem) é que 

fica valendo como medida oficial e pode variar ou não em relação à medida provisória.  

Nota-se que como o trabalhador não tem como verificar se a pesagem está certa 

ou não, já que eles não estão presentes na hora da pesagem, o processo acaba por não 

ser transparente para os trabalhadores. Por isso, no começo da fala dos representantes 

dos trabalhadores foi dito que o trabalhador tem que confiar no medidor.  

Segundo os trabalhadores entrevistados, eles presenciam a primeira medição 

(provisória) todos os dias, mas ficou evidente que a medida oficial não é presenciada 

por eles. Ainda em relação à medição oficial, os dirigentes argumentaram que a empresa 

não impede que os trabalhadores presenciem essa medição, entretanto não dá condições 

para que isso aconteça. Primeiro porque, segundo os sindicalistas, a pesagem é toda 

computadorizada, segundo porque é muito difícil um trabalhador querer se ausentar da 

colheita para conferir a pesagem pelo fato de que no tempo em que ele se ausenta de 

suas atividades ele deixa de produzir, impactando assim o montante auferido por ele no 

final do mês. 

Além da falta de transparência na hora da pesagem, os sindicalistas apontaram 

dois outros problemas. O primeiro está relacionado à quantidade de impurezas na cana 

(pedra, terra, palha etc.) que, segundo eles, influencia no peso final e, conseqüentemente 

na produtividade dos trabalhadores. O segundo é a medição feita nos talhões117. De 

acordo com os representantes dos trabalhadores, as estimativas de produtividade de cada 

talhão são feitas com base na produtividade da colheita da safra anterior. Entretanto, não 

há qualquer controle sobre a produtividade real do talhão no momento da colheita. Além 

disso, segundo eles, a média para cálculo da produtividade é retirada em áreas menos 

produtivas. 

Cabe destacar que, mesmo com todos estes problemas, no ACT 2012/2013 dos 

trabalhadores diretos há cláusula que obriga a empresa a fornecer um comprovante de 

produção mensal a cada trabalhador, no qual deve constar a quantidade de cana cortada 

diariamente e quanto o trabalhador auferiu com isso. 

                                                           
117 Talhão: para a colheita a cana-de-açúcar é separada em lotes. Cada lote é chamado de talhão. 
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Além do salário e da produtividade, é pago um auxílio alimentação no valor de 

R$117,00118 aos terceirizados (colheita mecanizada), valor este que segundo os 

sindicalistas e alguns trabalhadores está atrasado desde dezembro de 2012. O 

trabalhador recém-contratado disse que “o cartão alimentação ainda não foi entregue 

pela empresa”.119 

Já os trabalhadores diretos que realizam a colheita manual afirmaram recebem 

R$169,00/mês, cujo montante de 50% é arcado pela empresa. Há que se ressaltar que no 

ACT 2012/2013 existe uma cláusula de concessão de cesta alimentar com a descrição 

dos produtos que a compõem. 

Também é pago PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Segundo o 

representante da empresa as metas não são iguais para todas as unidades. Por exemplo, a 

quantidade de resíduo (palha, pedra etc) encontrada na cana em Ipaussu e Ibaté não é a 

mesma e isso influencia no valor da meta. Ainda segundo o representante da empresa, 

há comissão de trabalhadores (PPR) e o valor pago varia entre zero a 2,8 salários. 

Já com relação às horas extraordinárias, o representante da empresa afirmou que 

a realização delas não é uma política apoiada pela empresa, mas que acontecem em 

situações pontuais, como quando há a quebra de ônibus ou outro problema. Nos casos 

em que há hora extraordinária, os trabalhadores recebem em dinheiro, de acordo com o 

entrevistado. 

7.1.5 Estabilidade e garantia no trabalho 
  

Os trabalhadores terceirizados acreditam que são avaliados pelos fiscais, mas 

disseram que nunca tiveram qualquer tipo de reunião ou retorno de suas respectivas 

chefias em relação ao desempenho deles. Um dos entrevistados, apesar de achar que é 

avaliado, considera que há muitos operadores que fazem coisas erradas e mesmo assim 

são promovidos. Ele argumentou ainda que a empresa não dá oportunidades iguais para 

os trabalhadores serem promovidos: não promove os capacitados, somente os parentes e 

quem tem QI (“quem indica”, nas palavras dele).  

                                                           
118 O valor referente ao ACT 2011/2012. No ACT 2012/2013, o valor do auxílio alimentação é de 
R$130,00. 

119 Segundo os sindicalistas, o valor do auxílio alimentação (cesta básica) para os trabalhadores da 
Unidade Raízen Araraquara (antiga Zanin) é de R$217,00. 
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Já os trabalhadores da colheita manual responderam que são avaliados pelos 

fiscais e que eles sempre dão as coordenadas do que deve ser feito. 

Quando perguntados se eles acreditam que estarão trabalhando na empresa daqui 

a um ano, os terceirizados responderam que sim. Já os trabalhadores diretos disseram 

que acreditam que não estarão empregados como cortadores de cana na Raízen na 

próxima safra por causa da mecanização. Apesar de terem ciência de que provavelmente 

perderão seus empregos (segundo eles, “a máquina acaba com os empregos”), eles 

disseram que a mecanização é benéfica porque o serviço é muito cansativo. 

Argumentaram ainda que a empresa não disponibiliza qualificação (ou 

requalificação) para todos. Só para os que permanecem depois da safra, o que para eles 

é muito ruim, pois moram em outro Estado e permanecer seria ficar muito tempo longe 

de suas famílias . No entanto, um trabalhador revelou que essa qualificação depois da 

safra não é totalmente verdadeira. Segundo ele, as pessoas não são qualificadas de fato. 

Para ele, a empresa promete, mas nada acontece. Quando o entrevistador pediu mais 

detalhes sobre isso, o trabalhador disse que não queria falar mais a respeito.  

Ainda em relação a mudanças que afetaram os trabalhadores, eles disseram que, 

nos últimos três anos, a principal mudança que os afetou foi a criação da Raízen. Tanto 

terceirizados da colheita mecanizada e diretos responsáveis pela colheita manual 

disseram que houve um aumento do foco na saúde do trabalhador. Segundo os 

operadores de trator houve a melhora dos equipamentos e foi adotado um sistema de 

talhão maior, com mais caminhos para a passagem das colhedeiras. 

 

7.1.6. Equilíbrio entre trabalho e vida familiar  
 

Dentre os trabalhadores terceirizados, os operadores de colhedeira disseram que, 

caso necessário, a empresa os libera para acompanharem filhos (as) ou cônjuges em 

atividades escolares ou consultas e exames médicos. Mas nenhum deles chegou a 

solicitar.  

Quanto ao local de moradia, a maioria dos terceirizados reside em Ibaté (SP), 

com duas exceções. Um operador de colheitadeira que mora numa outra cidade e se 

desloca diariamente para o trabalho em um carro e combustível pagos pela empresa, 

assim como outros contratados da Transmarca, segundo ele. E um tratorista, que vive na 
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Bahia e vem para São Paulo, segundo ele, por conta própria nos períodos de safra em 

busca de trabalho.  

Os trabalhadores encarregados da colheita manual (diretos) responderam que, 

enquanto dura a safra, moram nos alojamentos que são custeados pela empresa e depois 

voltam para a região de Catugi (MG), onde têm residência fixa.  

Perguntados sobre o que fazem quando não estão trabalhando, dentre os 

terceirizados, um dos operadores de colhedeira declarou que pratica esportes, e outro 

disse que assiste TV ou dorme. Outros dois disseram que sobra pouco tempo para lazer. 

Um deles afirmou que fica 14 horas fora de casa e se sente muito cansado.  

Cabe nos recordarmos das falas dos trabalhadores “mineiros” quando revelaram 

que a empresa prefere quem não se envolva em confusão dentro dos alojamentos. O que 

expressa, como mencionado anteriormente, o controle exercido pela empresa sobre os 

trabalhadores quanto a conseguirem obter trabalho nas safras seguintes. 

 

7.1.7 Tratamento justo no emprego 
  

Todos os trabalhadores, tanto da colheita mecanizada quanto da manual, 

responderam que nunca perceberam qualquer tipo de discriminação realizada pela 

empresa em relação a eles e também afirmaram que nunca sofreram assédio moral. A 

despeito disso, quando perguntados, os operadores de colhedeira foram unânimes em 

dizer que não há mulheres com o mesmo cargo que eles na Unidade Raízen Ibaté. 

Perguntados sobre o motivo, dois deles disseram que é porque “não tem procura de 

mulher”. Outro operador revelou apenas que “a empresa não contrata”, mas não deu sua 

opinião sobre o que acredita ser o motivo. Voltaremos a esse tema no capítulo A 

genérica (in) visibilidade das mulheres na Fazenda Da Serra.  

Unidade Raízen Ibaté/SP. Usina Da Serra. 

 Por outro lado, os dirigentes sindicais argumentaram que existem denúncias de 

discriminação, todavia quando vão investigar os trabalhadores se sentem constrangidos 

e não confirmam as denúncias. 

 Já de acordo com o representante da empresa, não há qualquer tipo de tolerância 

para ações discriminatórias. Existe um canal de denúncia e qualquer uma é 
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rigorosamente investigada e os culpados são punidos com demissão. Entretanto, não há 

um programa implantado pela empresa especificamente sobre isso. 

 Ainda de acordo com ele, há cerca de 5.500 mulheres trabalhando no setor de 

bioenergia, mas ainda há poucas trabalhando na indústria. A maioria ainda está na 

colheita.  

 Há mulheres trabalhando em cargos de comando também. Na gerência do RH 

(Recursos Humanos) da área de etanol açúcar e bioenergia, dos cinco trabalhadores, três 

são mulheres. 

7.1.8 Trabalho seguro  
 

Segundo os trabalhadores terceirizados, com relação às informações dadas pela 

empresa a eles sobre os riscos de suas atividades laborais, eles argumentaram que 

recebem cursos de formação duas vezes por ano e reuniões no começo da safra.  

Entretanto, um dos entrevistados disse que não se considera bem informado e 

acha que a empresa deveria informar melhor, afirmou também que não tem diálogo de 

segurança. Por outro lado, os que responderam que recebem treinamento, não souberam 

responder se eles se consideravam bem ou mal informados, com exceção dos 

operadores de colhedeira, que disseram estar bem informados.  

Os trabalhadores da colheita manual disseram que são bem informados, 

inclusive um deles apontou para o mapa de risco afixado na frente de um ônibus e disse 

que todos os dias eles têm reuniões a respeito. 

Apesar de dizerem que os trabalhadores recebem treinamento de segurança no 

trabalho durante a fase de integração e de a empresa cobrar dos trabalhadores questões 

sobre segurança, para os dirigentes, isso não é suficiente. Para eles, a empresa deveria 

conscientizar melhor os trabalhadores e as chefias diretas. Para os representantes dos 

trabalhadores, as chefias diretas têm que estar preparadas para explicar aos 

trabalhadores, porque são eles que têm contato direto com o trabalhador o dia inteiro.  

Com relação a uma possível situação de risco grave e iminente, todos os 

entrevistados disseram que, se ocorrer, eles podem se recusar. Também disseram que, se 

for identificado esse tipo de situação pela empresa, os fiscais não deixam trabalhar na 

área.  

 



94 

 

 "Se recusar está no óleo [é demitido]"120 

 

Esta foi a resposta dos representantes dos trabalhadores quando questionados 

sobre o direito de recusa. De acordo com eles, os trabalhadores não podem se negar a 

trabalhar, pois, se isto acontecer, os líderes podem alegar insubordinação. 

Quando perguntados sobre como eles avaliavam as condições do local de 

trabalho, todos os trabalhadores diretos (colheita manual) foram categóricos em dizer 

que todas as condições são boas.  

Já alguns trabalhadores terceirizados disseram que as condições do transporte, 

água potável, local para alimentação, abrigo contra intempéries, banheiros, 

fornecimento de ferramentas de trabalho, material de primeiros socorros são boas. 

Entretanto, outros trabalhadores disseram que as condições do transporte, local para 

alimentação, limpeza, abrigos contra intempéries e banheiros são regulares.  

Segundo os trabalhadores, o transporte é regular porque não há cinto de 

segurança e as rodas do ônibus de vez em quando travam. Já a limpeza foi considerada 

regular porque há locais com muito mato, os abrigos têm goteira e os banheiros ficam 

fora do abrigo. Além disso, os operadores de colhedeira disseram que há local para 

realizarem as refeições/descanso (vivência), mas isso é feito na própria cabine da 

máquina, pois “não tem como deixar a máquina sozinha”. 

A avaliação dos operadores de colhedeira sobre o banheiro é que “é normal”. 

Segundo eles, “o banheiro é no mato mesmo”. De acordo com esses trabalhadores existe 

banheiro na “vivência”, mas não é possível deixar a máquina para ir até lá. Disseram 

que, na maioria das vezes, a distância é muito grande e “não tem jeito”.  

Embora, não tenham manifestado grande incômodo diante das situações, 

evidencia-se que a prioridade é para a máquina (e a produção) e as necessidades do 

trabalhador são submetidas a ela. Ainda que muitas vezes o não atendimento dessas 

necessidades acabe sendo naturalizado, como pareceu ocorrer nestes casos.  

Somente um item teve uma avaliação ruim segundo alguns trabalhadores. De 

acordo com eles, o armazenamento da água é inadequado porque fica num tanque de 

plástico no abrigo e ela sempre fica quente. 

                                                           
120 Oficina com sindicalistas, realizada em 07/06/2013, na sede da Feraesp/CUT, em Araraquara/SP. 
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Quando questionados se eles consideram que algum fator da atividade de 

trabalho afeta ou já afetou a saúde deles, todos (terceirizados e diretos) responderam que 

não. Apesar disso, os trabalhadores manuais disseram que o trabalho é muito cansativo, 

argumentaram ainda que de vez em quando eles se sentem fracos durante a jornada e 

passam mal, mas que, quando isso acontece, podem parar o serviço. Quando o mal-estar 

é muito grave, a empresa os leva ao hospital para tomar soro, como relatado por um 

trabalhador que sofreu situação semelhante. 

Em relação ao mesmo item, um trabalhador terceirizado disse que, quando tem 

troca de turno (a cada 30 dias), ele trabalha muito no dia da troca, pois cabe a ele cobrir 

os turnos. O trabalhador disse que, se no dia da troca de turno sair às 16 horas e o outro 

turno começar às 23 horas, ele tem que voltar às 23 horas do mesmo dia. Este 

procedimento não está de acordo com a lei trabalhista que diz que cada trabalhador deve 

ter no mínimo 11 horas de descanso entre as jornadas.121 

Os trabalhadores também relataram que nunca tiveram nenhum problema de 

saúde relacionado à atividade laboral e nunca sofreram nenhum acidente de trabalho na 

atual empresa. Um trabalhador terceirizado, entretanto, disse que já deixou de revelar 

que estava doente ou passando mal durante a jornada de trabalho por medo de ser 

prejudicado na empresa. 

Em relação aos direitos dos trabalhadores afastados por doença ou acidente de 

trabalho, o representante da empresa argumentou que a Raízen segue rigorosamente 

todos os trâmites legais em relação a isso. Esta informação foi corroborada pelos 

representantes sindicais, mas eles acrescentaram que, quando um trabalhador é afastado, 

por dois meses, por exemplo, ele perde o plano de saúde e o direito à cesta básica. 

Em relação à CIPATR (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no 

Trabalho), dentre os terceirizados (colheita mecanizada) que responderam esta questão, 

apenas um disse que eles nunca apareceram em seu local de trabalho, os outros disseram 

que os componentes da CIPATR sempre explicam e dão palestras. Já os trabalhadores 

diretos (colheita manual) disseram que nunca ouviram falar dela. 

Quando perguntados sobre os equipamentos de proteção individual (EPI), os 

trabalhadores terceirizados (colheita mecanizada) disseram que a empresa oferece todos. 

                                                           
121 Conforme artigo nº 66 da Consolidação das Leis do Trabalho. Decreto Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 
1943. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>.  
Acesso em: 20/07/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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Eles inclusive souberam identificar todos os equipamentos que são necessários e os 

classificaram como adequados. 

Entretanto chamou atenção o fato de que nenhum dos trabalhadores terceirizados 

estava utilizando a perneira, item exigido pela Raízen a partir do ano de 2013 devido a 

um acidente que ocorreu com um funcionário que sofreu uma picada de cobra dentro de 

uma de suas usinas. De acordo com os operadores de colhedeira, desde o início da safra, 

eles aguardavam receber as perneiras. Note-se que representantes da Raízen entregaram 

EPIs novos à equipe de pesquisa (dentre eles, perneiras) e solicitaram o seu uso, pois 

alegaram que, se não usássemos, estaríamos em risco. Já os trabalhadores da colheita 

manual também disseram que o EPI é adequado e eles estavam usando a perneira. 

De acordo com os dirigentes sindicais, há algumas reclamações em relação às 

luvas e aos óculos, que embaça durante as atividades laborais. Há ainda reclamações de 

que há muita burocracia para a liberação de EPI — o que não faz sentido, uma vez que 

eles ficam na área de vivência e os mesmos foram entregues à equipe de pesquisa 

prontamente. 

Ainda segundo os sindicalistas, quando há fiscalização do sindicato, a empresa 

fornece os equipamentos novos para os trabalhadores, mas, no dia seguinte, eles voltam 

a usar os antigos. 

Cabe salientar aqui que o representante da empresa foi enfático em afirmar que 

segurança é uma preocupação constante da empresa. Entretanto, essa afirmação não 

condiz com a demora na entrega dos EPIs relatada pelos trabalhadores e, 

principalmente, com o fato de que muitos trabalhadores não dispunham de todos os 

equipamentos necessários no dia das entrevistas. 

7.1.9 Proteção social na empresa  
 

Este tema não foi tratado nas entrevistas em Ibaté (SP). 

 

7.1.10 Diálogo social 
  

Dentre os trabalhadores terceirizados, os operadores de colhedeira não se 

manifestaram sobre o sindicato que os representa - SER de Ibaté/ND. Os demais 
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trabalhadores declararam saber qual é o sindicato, mas não emitiram avaliação sobre sua 

atuação. Apenas um dos trabalhadores declarou não saber qual era o sindicato.  

Os trabalhadores da colheita manual afirmaram que não conhecem o sindicato e 

que jamais receberam a visita de nenhum de seus representantes nas frentes de trabalho.  

Essas afirmações podem revelar limitações do sindicato junto às suas bases de 

representação, principalmente em relação aos trabalhadores da colheita manual, além de 

figurar como indicativo de baixas taxas de sindicalização desses trabalhadores.122 

 Por outro lado, de acordo com o representante da empresa, as relações com os 

sindicatos são boas, até porque a empresa acredita que tem que manter uma relação 

muito estreita com as lideranças sindicais. Para o entrevistado, é preferível acertar os 

problemas pontuais, “senão eles crescem”. Ainda segundo o representante da empresa, 

há reuniões anuais com a Feraesp/CUT para resolver problemas como posições de 

gestores locais e algumas posições dos sindicatos. Existe uma agenda de conversas com 

os sindicatos para resolver problemas locais, mas também agendas para resolver 

problemas estruturais.  

Ele afirmou ainda que os acordos coletivos são negociados pela empresa com 

base na realidade do mercado local e que as unidades são livres para definirem salários 

e benefícios de acordo com a realidade da concorrência local. Além disso, segundo ele, 

até os sindicatos apresentam demandas diferentes, porque cada local tem uma 

necessidade diferente.  

 Para o representante da empresa, o desejo de fazer uma política de benefícios e 

salários iguais para todas as unidades existe, mas ainda não há nenhuma determinação 

de prazos e nem planos concretos para isso. A única coisa no sentido de se estabelecer 

algo igual para todas as unidades foi o pagamento do piso salarial obedecendo ao valor 

do salário mínimo paulista, que, segundo o representante da empresa, foi uma 

negociação com a Feraesp/CUT. 

 Por outro lado, os dirigentes sindicais também afirmaram que há diferenças entre 

as unidades. Entretanto, para eles, a empresa abusa de seu poder econômico e com isso 

ganha dinheiro, principalmente em Ibaté e Ipaussu. Para os dirigentes, é preciso uma 

ação sindical mais incisiva, como a negociação do piso salarial com a empresa. No 

                                                           
122  Não temos a opinião de representante do SER de Ibaté /ND, uma vez que o sindicato, como já 
informado, não retornou os contatos do IOS. 
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entanto, eles salientaram que, mesmo assim, as diferenças ainda continuam muito 

grandes. 

Em relação ao acesso de dirigentes sindicais nas unidades (item que consta no 

Acordo Coletivo 2012/2013), o representante da empresa disse que não há qualquer 

impedimento feito pela empresa quanto a isso. A empresa só pede para que os dirigentes 

sindicais se identifiquem por questões de segurança, e os dirigentes têm toda a liberdade 

para visitar os locais de trabalho e distribuir jornais ou qualquer informativo na hora da 

entrada dos trabalhadores. 

O ACT 2012/2013, celebrado entre a Unidade Raízen Ibaté com o SER de 

Ibaté/ND, apresenta condicionantes ao acesso de dirigentes sindicais ao local de 

trabalho, de acordo com a seguinte cláusula:   
 
Fica assegurado, mediante prévio comunicado, o acesso de dirigentes sindicais 
às dependências da EMPREGADORA para, junto com representantes desta, 
constatar o cumprimento das condições acordadas neste instrumento ou 
apresentar soluções para eventuais demandas de ordem operacional surgidas.123 
 

Da mesma forma, o ACT 2012/2013 também condiciona a afixação de avisos do 

sindicato nos ônibus que transportam os trabalhadores à aprovação da empresa:  

Os avisos enviados pelo SINDICATO para serem afixados nos veículos que 
transportam os empregados rurais serão submetidos à aprovação prévia do setor 
competente da EMPREGADORA. 124 

 

Apresenta-se significativo que o ACT 2012/2013 celebrado entre a 

Transportadora Marca Ltda. (Transmarca), terceirizada da Raízen para a colheita 

mecanizada, e o SER de Ibaté/ND estabeleça condicionantes da mesma natureza para o 

quadro de avisos. Além de não conter cláusulas sobre o acesso do sindicato ao local de 

trabalho: 

No Quadro de Avisos da Empregadora poderão ser afixados expedientes do 
Sindicato desde que os referidos expedientes sejam submetidos e aprovados 
previamente pelo setor competente da Empregadora, a critérios destas. 125 

                                                           
123 ACT 2012/2013. Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador> Acesso em: 
20/07/2013. 

124 ACT 2012/2013. Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador> Acesso em: 
20/07/2013. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador
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7.1.11. A genérica (in) visibilidade das mulheres na Fazenda da Serra, 
Usina Da Serra: 

 

Com a informação levantada pelos sindicalistas de que não havia mulheres 

trabalhando na colheita manual e/ou mecanizada da cana-de-açúcar na Usina da Serra, o 

primeiro contato com representantes da empresa confirmou isso na própria unidade. Nas 

palavras de um deles:  

 

“Mulheres? Ah complicado. Aqui na unidade não tem mulheres na 

[colheita] manual e nem na mecanizada. Na usina tem. Mas aqui [no 

canavial] não tem. Tem no administrativo... Se vocês quiserem a gente 

providencia. Levamos vocês lá na usina.”126 

 

A informação destoante do perfil do contingente empregado no setor 

sucroalcooleiro (como vimos no capítulo “Panorama Geral do Setor Sucroalcooleiro 

no Brasil”) fez com que a equipe insistisse com os representantes da empresa. Sem 

mulheres realizando o corte manual ou operando as colheitadeiras na unidade, depois de 

algumas entrevistas realizadas com os trabalhadores, a equipe questionou sobre a 

existência de alguma turma em atividades de apoio à agricultura. Depois de algumas 

horas, a equipe foi conduzida ao local onde elas estavam trabalhando. 

De longe, algumas mulheres foram vistas em meio à turma que separava bitucas 

entre a palha que restou da cana já colhida (pelos homens). Usavam chapéu, e com 

exceção do rosto, estavam cobertas pela vestimenta de cor azul - algumas com a 

logomarca Cosan - e equipamentos de segurança (EPIs). Algumas delas usavam 

protetor solar na face. Era 12h45, céu azul, sem nuvens. Sol forte. 

 

O comando do motorista, o líder da turma 

Um dos representantes da empresa, que se identificou a elas ao mesmo tempo 

em que lhes mostrava o crachá que trazia pendurado ao pescoço, informou-as que 

                                                                                                                                                                          
125 ACT 2012/2013. Disponível em: < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador> Acesso em: 
20/07/2013. 

126 Conversa informal com um dos representantes da empresa, em 06/06/2013, na Unidade Raízen 
Ibaté, Usina da Serra, em Ibaté/SP. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador
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poderiam parar o trabalho para conversar com a equipe, que não haveria qualquer 

prejuízo a elas. Ainda assim, as trabalhadoras se mostraram receosas em deixar suas 

tarefas para atender, como expresso na fala de uma delas: 

 

“Não sei, não. Tem que ver com ele [motorista, líder da turma] lá 

embaixo [no ônibus]. Se ele autorizar, tudo bem.” 

 

Só concordaram depois que o representante da empresa falou com o motorista, 

que, segundo elas, também era o responsável pela turma (líder). 

Durante a caminhada até o ônibus, mais algumas mulheres foram convidadas. 

Todas as oito trabalhadoras vistas resolveram participar. No entanto, uma delas saiu 

pouco depois do início — ela estava escalada para levar água para as demais 

companheiras de turma que estavam em outra área. 

Sob o toldo armado na estrutura do próprio ônibus, que serve de abrigo e local 

para as refeições das trabalhadoras, equipe e trabalhadoras sentaram, sem a presença do 

motorista. Ele se afastou e se juntou aos sindicalistas e representantes da empresa. 

Depois de uma breve explicação sobre o IOS, a pesquisa, metodologia utilizada e a 

garantia de que a identidade delas seria mantida em sigilo, a oficina iniciou. 

De início mais quietas – vez por outra elas olhavam na direção do motorista e 

demais homens da empresa e sindicalistas -, aos poucos todas foram expondo suas 

opiniões, compartilhando suas experiências, refletindo sobre o que vivenciam e como 

lidam com o dia a dia de trabalho “nos serviços gerais, que é quando faz de tudo um 

pouco”, conforme uma delas ressaltou. 

 

Oportunidades de emprego 

 

Segundo as entrevistadas, as oportunidades de trabalhar na empresa foram 

identificadas por intermédio de outras mulheres que já estavam empregadas. Elas 

procuraram o “turmeiro”127 - responsável por formar as turmas de trabalho - 

                                                           
127 As trabalhadoras disseram que o motorista que as conduz ao local de trabalho e lá permanece até o 
final da jornada e depois as leva de volta à cidade também é o fiscal da turma. É ele quem, segundo elas, 
faz as escalas de trabalho, as distribui entre elas e as orienta durante o dia de trabalho. Perguntadas sobre 
a diferença entre o líder de turma, o fiscal e o turmeiro disseram que para elas é a mesma coisa. Segundo 
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preencheram uma ficha e depois tiveram seus contratos de trabalho (CLT) firmados com 

a empresa por prazo determinado (durante o período de safra). No entanto, somente uma 

delas fora contratada pela primeira vez. Todas as demais já trabalhavam entre quatro e 

nove safras na Usina da Serra.128  

Uma das trabalhadoras ressaltou que, em algumas das safras anteriores, ainda 

que o seu trabalho fosse o mesmo em todas as ocasiões, o seu contrato não fora 

celebrado diretamente com a empresa, mas com uma terceirizada que prestava serviços 

a ela.  

A prática de terceirização de atividades-fim é considerada ilícita, com base na 

Súmula nº 331 do TST. 129 E a Raízen é alvo de uma ação civil pública por parte do 

MPT para que a empresa cesse a prática de terceirização na colheita mecanizada, sendo 

uma das unidades citadas, a de Ibaté (SP).130 

De fato, o ACT refere que a contratação por intermediários deve ser evitada. 

Mas admite sua possibilidade, desde que seja feita por empresas legalmente 

constituídas, ficando o tomador da mão-de-obra obrigado solidariamente pelo fiel 

cumprimento das cláusulas deste acordo. 

Segundo relatos das trabalhadoras, neste caso, evidencia-se que a decisão de 

quem será contratado (a) é do turmeiro, ainda que este siga os critérios determinados 

pela empresa. 

Dentre as entrevistadas, todas moram em Ibaté (SP). A organização para ir ao 

trabalho começa cedo, com a preparação da marmita com o almoço e do café que 

tomam em casa ou no próprio ônibus, que sai da cidade por volta das 5h15m da manhã.  

                                                                                                                                                                          
elas, no passado o fiscal (ou líder de turma ou turmeiro) era conhecido como “gato”. Elucidado o 
significado dos termos para as entrevistadas, neste texto utilizaremos somente a palavra turmeiro.  

128 Em discussão que os contratos deveriam ser todos por prazo indeterminado, uma vez que muitos 
trabalhadores acabam voltando de safra a safra. 

129 Vale lembrar que a terceirização de atividades-fim é uma prática considerada ilícita no âmbito da 
Justiça do Trabalho. Para mais detalhes: BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado nº 331. 
Disponível em: <http://www.tst.jus.br/sumulas>. Acesso em: 09/07/13 

130 Sobre a Ação Civil Pública movida pelo MPT contra a Raízen Energia S/A consultar: 
<http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/!ut/p/c4/04_S
B8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMC93I_2CbEdFAAovLR
Y!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/comunicacao/noticias/raizen+
e+processada+por+terceirizacao+de+corte+mecanizado>. Acesso realizado em 01/07/2013. 

http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMC93I_2CbEdFAAovLRY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/comunicacao/noticias/raizen+e+processada+por+terceirizacao+de+corte+mecanizado
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMC93I_2CbEdFAAovLRY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/comunicacao/noticias/raizen+e+processada+por+terceirizacao+de+corte+mecanizado
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMC93I_2CbEdFAAovLRY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/comunicacao/noticias/raizen+e+processada+por+terceirizacao+de+corte+mecanizado
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMC93I_2CbEdFAAovLRY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/comunicacao/noticias/raizen+e+processada+por+terceirizacao+de+corte+mecanizado
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/comunicacao/noticias/conteudo_noticia/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hH92BPJydDRwN_E3cjA88QU1N3L7OgMC93I_2CbEdFAAovLRY!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/mpt/portal+do+mpt/comunicacao/noticias/raizen+e+processada+por+terceirizacao+de+corte+mecanizado
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A turma é composta por 38 mulheres. Elas iniciam o trabalho às 7h. Já na área 

da Usina e orientadas pelo fiscal, fazem ginástica durante 10 ou 15 minutos para, 

segundo elas, preparar o corpo para o trabalho.131 Recebem a escala de trabalho do 

turmeiro. São divididas em duplas e cada dupla é designada para uma rua. Ao longo da 

rua têm a tarefa de encontrar e separar as bitucas que estão junto com a palha da cana-

de-açúcar que foi colhida pelos homens. Para isso, elas realizam sucessivos movimentos 

de abaixar e levantar para separar as bitucas da palha e colocá-las em pequenos montes 

ao longo de toda a rua. Os montes são recolhidos no final do dia por veículos. E por 

vezes isso pode acontecer no dia seguinte, logo cedo.  

A produtividade também é um tema destacado pelas mulheres. Para elas, o mais 

importante para a empresa (turmeiro) na hora da contratação é escolher pessoas que não 

faltem ao trabalho, que não apresentem atestados médicos. Segundo elas, existe a “lista 

suja” na qual constam os nomes desses trabalhadores e trabalhadoras. E essa lista é que 

orienta as contratações intermediadas pelos turmeiros. Para uma das trabalhadoras:  

 
“A lista não [es]tá no papel, ela [es]tá na cabeça, mas ela existe. (...) Eles 
pesquisam com outro fiscal como é a pessoa. Se entrega muito atestado não é 
contratada na próxima [safra]. Todo mundo sabe.” 

 

 

Jornada de trabalho 

 

A jornada das trabalhadoras na Raízen é das 7h as 15h20, com dois intervalos de 

10 minutos para descanso além do almoço: às 7h iniciam o trabalho, às 9h têm 10 

minutos de descanso. O intervalo para almoço é de uma hora, sendo que um grupo 

almoça às 10h e outro às 11h. Às 14h há outro intervalo de 10 minutos para descanso. 

Às 15h20m o trabalho é encerrado. Segundo elas, a jornada é respeitada pela empresa 

(fiscal/turmeiro), assim como os intervalos para descanso e almoço. 

 

Equilíbrio entre trabalho e vida familiar 

 

                                                           
131 Estudos mostram que a maior incidência de acidentes ocorre no período da manhã ou no final da tarde. 
Por essa razão, considera-se necessária a realização da ginástica laboral de 10 minutos no início da manhã 
e no final do dia. Segundo as entrevistadas a ginástica na Raízen ocorre somente no período da manhã. 
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A maioria das trabalhadoras revelou que, diferentemente dos homens, elas não 

descansam quando vão para casa. Segundo elas, os homens acabam o trabalho, limpam 

as ferramentas, pegam o ônibus, vão para casa e descansam. Vão assistir TV, esperam a 

comida ficar pronta para jantarem e irem dormir. Mas com elas é diferente. Quando 

chegam à casa, não há descanso para elas: têm que cuidar da comida, da roupa, da 

limpeza da casa, dos (as) filhos (as) etc. Para elas, à noite também “é dia de trabalho”, e 

isso não muda nos finais de semana.  

Esse foi um tema que estimulou reflexões entre as trabalhadoras durante a 

oficina. Uma das trabalhadoras revelou a opinião dela e a sua vivência no assunto. 

Segundo seu relato, as tarefas são divididas entre ela e o marido: 

 
“Ele trabalha, eu também trabalho. Se os dois trabalha[m], em casa também 
tem que ser igual, não é? Então ele também faz. Faz comida, roupa, tudo, tudo. 
Se [ele] sai cedo... eu chego, ele já fez comida. Assim que é o certo, não é?” 
 

As trabalhadoras falaram bastante sobre o tema. Aos risos, disseram à 

trabalhadora que a experiência dela é uma exceção. Que para elas, era diferente: são elas 

sozinhas (ou com a ajuda de filhas) que exercem o trabalho de reprodução e de cuidados 

na família. A despeito disso, todas concordaram que as tarefas domésticas deveriam ser 

divididas igualmente entre homens e mulheres, como no relato da trabalhadora, pois 

concluíram que não é justo que apenas elas sejam responsáveis por isso. 

 

Trabalho inaceitável 

 

As entrevistadas disseram desconhecer a existência de menores ou de trabalho 

análogo à escravidão nas atividades relacionadas ao cultivo e corte da cana na Raízen. 

Mas não souberam dizer se a empresa monitora para que não ocorra ou se coíbe esse 

tipo de prática entre seus fornecedores de cana. 

 

Tratamento justo no emprego 

 

“Homem corta cana, mulher cata bituca”. 
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A atividade canavieira na Usina da Serra, de certo modo, reproduz a divisão 

sexual do trabalho encontrada no setor canavieiro: grosso modo, os homens cortam cana 

e as mulheres “catam” bituca.  

Segundo as entrevistadas, elas fazem “um pouco de tudo”. Contratadas para 

realizarem “serviços gerais”, na prática as atividades que exercem são tidas como 

acessórias à atividade principal – a colheita da cana. Se forem designadas para o corte 

da cana farão isso, mas, segundo seus relatos, essa tarefa será subordinada ao corte 

propriamente dito, à “produção”, como dizem. 

 

“Ah não tem homem aqui não. É assim olha: homem corta cana, mulher 

cata bituca. (...) Deve ser porque catar bituca paga menos. Então é mais 

fácil ter mulher, né?” 

 

A despeito disso, as trabalhadoras disseram não se sentirem discriminadas e nem 

terem sofrido ou presenciado colegas alvo de situação de assédio moral na Raízen. Com 

efeito, o ACT 2012/13 possui a seguinte cláusula sobre não discriminação: 

 

“Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério na 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.”132 
 

 

Cabe ressaltar, no entanto, que essa cláusula nada mais faz do que reproduzir o 

Artigo 7º da Constituição Federal. Da mesma forma, o artigo 461 da CLT dispõe que 

“Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo 

empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo”. 

O ACT não prevê qualquer dispositivo para a denúncia de atos discriminatórios 

ou mesmo para coibi-los.  

Ademais, os relatos das trabalhadoras indicam que há indicativos fortes de uma 

divisão sexual de trabalho na Raízen, estabelecida com o recorte fundamental da 

produtividade. O chamado trabalho por “produção” como elas dizem, é realizado pelos 

homens e as mulheres são contratadas para os “serviços gerais” e ganham de acordo 

com o piso salarial da categoria, auferindo, no máximo um adicional quando “catam 
                                                           
132 ACT 2012/2013. Disponível em < http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo>. 
Acesso em 01/07/2013. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo
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bituca”. Segundo elas, mesmo quando são designadas para cortar cana é para “abrir 

eito” para os homens, e o ganho é por diária e não produtividade, a atividade é tida 

como acessória à atividade principal – o corte da cana.  

Na Usina da Serra, a mecanização é predominante. E embora os pesquisadores 

não tenham obtido dados precisos sobre quanto existe de corte mecanizado e de corte 

manual no local, o fato de terem sido informados de que no dia da pesquisa de campo 

haver apenas uma turma (de homens) realizando o corte manual parece revelador.  

Revelador também é que na Usina da Serra não há mulheres no corte 

mecanizado da cana. Apenas homens. E qual seria a justificativa? No caso do corte 

manual, ainda que estudos revelem que muitas mulheres cortam cana em pé de 

igualdade com os homens, costuma-se ouvir o argumento de que o esforço físico 

exigido pelo corte manual seria excessivo para as mulheres. Mas, no caso do corte 

mecanizado, essa justificativa não é plausível.  

Com o fim do corte manual previsto para 2014, as atividades acessórias ao corte 

da cana devem continuar existindo. Os serviços gerais seguirão sendo necessários, de 

alguma forma e aparentemente permanecerão sendo destinados às mulheres.  

Com efeito, não há qualquer ação ou política da Raízen voltada à requalificação 

das mulheres. Não foram encontradas estatísticas relativas aos cursos de qualificação de 

trabalhadores que informem quantas mulheres têm sido qualificadas pela Raízen e em 

que áreas. Parece que não há uma prioridade ou programa da empresa dedicado a 

estimular ou garantir o acesso das mulheres a esses cursos.  

Além da mudança na modalidade de plano de saúde, as trabalhadoras 

mencionaram outro ponto negativo na mudança da gestão da Cosan para a Raízen. 

Segundo elas, a Cosan as presenteava no Dia Internacional da Mulher e no Dia das 

Mães e a Raízen ignora esse tipo de atenção, que para elas é importante. Nas palavras de 

uma trabalhadora: 

 
“Quando era Cosan tinha mais carinho, sabe? Dá até vergonha de falar (...) 
porque parece bobo, mas a gente sente. (...) Dia das mães... dia da mulher: a 
Cosan fazia um agrado, uma flor, um bombom pra gente. Até maquiagem já 
deu. A Raízen não dá nem parabéns!” 
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Salários adequados e trabalho produtivo 

 

Segundo as entrevistadas, a remuneração de quem trabalha nos “serviços gerais” 

é de R$3,37 por hora, sendo que sobre esse valor elas recebem um adicional de 20% 

para a cata de bitucas. De acordo com o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2012/2013 

- assinado pelo STR de Ibaté e a respectiva unidade da Raízen Energia S/A -, o valor da 

hora trabalhada é de R$3,18 (piso salarial), o que corresponde a R$700,00 por mês ou 

R$23,31 por dia, com o acréscimo de 20% referente à cata de bitucas.133  

O acordo também estabelece que, no caso do salário mínimo paulista ser 

superior ao valor do piso estipulado em acordo, estará assegurado o pagamento de um 

abono especial a título indenizatório no valor dessa diferença, sem, no entanto integrar o 

salário.134 

Perguntadas sobre a existência de pagamento de outros valores obtidos pelo 

cumprimento de metas (além do salário e do adicional de 20% já citados), somente uma 

trabalhadora declarou que é pago um valor de R$1.170,00 por ano (PPR), desde que a 

trabalhadora não tenha tido nenhuma falta. No entanto, as demais entrevistadas nada 

disseram a respeito e o ACT 2012/2013 não menciona o pagamento de PPR ou outros 

adicionais do gênero.  

Sobre outros benefícios, as trabalhadoras disseram que mensalmente vão até a 

usina e retiram uma cesta básica. De acordo com o ACT 2012/2013, caberá ao (a) 

trabalhador (a) o pagamento de R$16,80 para a obtenção da cesta, o qual não será 

devido caso o (a) trabalhador (a) não tenha nenhuma falta injustificada no mês anterior à 

concessão da cesta.  

Um ponto de queixa das trabalhadoras diz respeito à adesão ao plano de saúde -

Unimed que, segundo elas, a Raízen disponibiliza aos (as) trabalhadores (as). As 

entrevistadas reclamaram que para um (a) trabalhador (a) sem filhos (as) e sem 

                                                           
133 Note-se que alguns dos ACT assinados pelas diversas unidades da Raízen e os respectivos sindicatos 
de trabalhadores rurais tiveram um Termo Aditivo firmado posteriormente. Nesses termos, o valor do 
salário mensal é de R$742,00 e os valores pagos pela diária e hora são de R$ 24,70 e de R$3,37, pela 
ordem. Embora o sistema de registro de acordos e convenções coletivas do Ministério do Trabalho e 
Emprego não informe a existência de Termo Aditivo para o ACT da unidade Usina da Serra, o valor da 
hora informado pela trabalhadora entrevistada é coincidente ao verificado nos demais termos disponíveis. 

134 Desde o dia 01 de fevereiro de 2013, o valor do salário mínimo paulista é de R$755,00 para 
trabalhadores agropecuários e florestais, dentre outros.  
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dependente(s), a empresa paga integralmente o plano de saúde e nada é descontado do 

(a) trabalhador (a). Mas, para quem tem filhos (as) e/ou dependente(s), há o desconto de 

R$42,00 por pessoa e por essa razão a adesão ao plano seria inviável para elas. Segundo 

as trabalhadoras, a mudança na gestão da empresa (de Cosan para Raízen) foi negativa 

nesse quesito. Informaram que na gestão da Cosan só havia o pagamento relativo ao 

plano de saúde se este fosse utilizado e agora (Raízen) o desconto é mensal, usando ou 

não. Outro benefício apontado por elas é o cartão farmácia, com o qual 50% das 

despesas com medicamentos são pagos pela Raízen. O ACT 2012/2013 não menciona o 

cartão farmácia citado pelas trabalhadoras.  

 

Estabilidade e garantia no trabalho 

Sobre o desempenho delas no trabalho, as trabalhadoras revelaram que são 

avaliadas pelo turmeiro, mas não têm nenhum retorno sobre o resultado dessa avaliação 

e nem sabem dizer ao certo quais são os critérios com os quais essa avaliação é 

realizada. 

Trabalho seguro 

As trabalhadoras se consideram bem informadas sobre os riscos relacionados ao 

seu trabalho, dos perigos à saúde e as medidas de proteção e prevenção. Caso se 

deparem com uma situação de risco grave e iminente durante o trabalho, elas disseram 

que se recusam a realizar a tarefa. Mas que a empresa é bem cuidadosa na prevenção. 

Entre os pontos positivos da mudança na gestão Cosan-Raízen, as trabalhadoras 

ressaltaram o cuidado com a segurança. Segundo elas, a Raízen é mais exigente nesse 

quesito, o que para elas se revela na qualidade dos EPI e na possibilidade de troca deles 

com mais freqüência ou se há algum problema com eles, o que não acontecia na Cosan.  

Quanto às condições de trabalho, elas classificaram o transporte, a água, 

alimentação (cesta básica), fornecimento de ferramentas de trabalho e banheiros (que há 

específico para mulheres no próprio ônibus), equipamentos e material de primeiros 

socorros (no ônibus) como bons.  

Já o local para alimentação, as trabalhadoras classificaram como regular, pois 

não há como se alimentar ali quando chove. O abrigo contra intempéries é um toldo 
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afixado no próprio ônibus e foi avaliado como ruim, pois disseram que ele não as 

protege.  

As trabalhadoras consideram que o tipo de trabalho que realizam afeta a saúde 

delas. Todas afirmaram apresentar dores na coluna e dores no corpo depois que 

começaram a trabalhar na empresa. Embora nunca tenham deixado de revelar que 

estavam doentes com medo de serem prejudicadas no trabalho, revelaram que se sentem 

esgotadas no final do dia e que o cansaço é grande. Além disso, como já ressaltado, 

depois do trabalho ainda acumulam as tarefas de reprodução e cuidados em suas casas o 

que torna sua rotina ainda mais penosa e desgastante. 

O calor constante também foi motivo de reclamação das trabalhadoras enquanto 

falavam sobre a rotina diária e as condições de trabalho: 

“Nossa, o calor é demais! Hoje nem tanto. Mas, às vezes chega que tem que 
para[r] porque não aguenta. Calor e cansaço junto. (...) E vai fazer o quê? 
Para[r] pode. Mas não é toda hora. E depende de onde você [es]tá. Não dá pra 
vir pro ônibus [na sombra]. (...) A gente acostuma porque tem que ganhar a 
vida, né? ”(...) Agora aqui na entrevista [es]tá é bom. (...) Podia ter toda 
semana, [v]ocê vir aqui e conversar assim com a gente. Porque descansa e 
conversa também... assim das coisa da gente e com as colega[s]. Coisa que a 
gente nem sabe é importante de sabe[r], né?.” 

As trabalhadoras revelaram que a empresa lhes fornece gratuitamente os 

seguintes EPI: sapatão, perneira, roupa (camiseta com mangas e calça comprida), 

chapéu com toca, óculos de sol, luva de facão, luva normal, suporte de lima e lima (para 

afiar o facão).  

Observou-se que algumas delas usavam protetor solar no rosto e outras não. 

Questionadas a respeito, responderam que a empresa não fornece protetor solar, mas 

que elas acham necessário usar protetor, por causa do sol a que ficam expostas durante 

toda a jornada de trabalho. No entanto, nem todas as trabalhadoras têm condições de 

comprar o protetor, pois custa caro. E por isso somente as trabalhadoras que podem 

comprar é que usam o protetor, as demais trabalham sem proteção.  

Esse tema motivou um debate entre as trabalhadoras: algumas diziam que a 

empresa deveria fornecer o protetor, assim como os EPI. Outras trabalhadoras achavam 

que protetor solar era diferente de EPI e a empresa não seria obrigada a fornecer. O 

relato de uma das trabalhadoras foi informativo para o grupo: 

 

“Eu acho que [a empresa] tem que dar [o protetor]. Lá [na empresa] onde eu 
trabalhei dava. Vinha uma vez por mês e eles dava[m] pra gente. Ou pegava 
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quando descia do ônibus (...) que colocava assim na mão da gente (...) e quem 
queria enchia o vidro e levava pra casa, só que aí trazia todo dia, pra passar 
todo dia. Mas lá dava.” 
 

O dado de que os (as) trabalhadores (as) dos Correios de todo o Brasil recebem 

protetor solar da empresa gratuitamente, pois trabalham expostos ao sol, também 

motivou a reflexão das trabalhadoras sobre o tema. 

Ao final, concluíram que o cuidado da Raízen com a saúde das trabalhadoras e 

dos trabalhadores precisa melhorar. Para elas, um dos pontos que a empresa deve 

resolver com urgência é o fornecimento gratuito de protetor solar para todas (os) que 

desempenham suas atividades sob o sol, como elas, por se tratar de uma proteção 

necessária para que possam desempenhar suas atividades sem colocar em risco a sua 

saúde.135 

 

Diálogo social 

 

A maioria das trabalhadoras não sabia ao certo qual era o sindicato que as 

representava. Uma delas lembrou que era o STR de Ibaté e que o nome do sindicalista é 

Daniel.136 Segundo a trabalhadora, o sindicalista visita a empresa na época de 

negociação, mas nunca foi conversar com elas na roça. Nenhuma das entrevistadas é 

associada ao sindicato. 

Ressalte-se que, de acordo com o ACT, os avisos enviados pelo sindicato para 

serem afixados nos veículos que transportam os trabalhadores são submetidos à 

aprovação prévia da empresa. Além disso, assegura o acesso de dirigentes sindicais às 

dependências da empresa para constar o cumprimento das condições acordadas no ACT, 

desde que acompanhado por representante desta.  

 

                                                           
135 Para mais informações sobre projeto de lei para obrigar as empresas a fornecerem protetor solar aos 
(as) trabalhadores (as) consultar:  <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-
PREVIDENCIA/422835-EMPRESAS-PODERAO-SER-OBRIGADAS-A-FORNECER-PROTETOR-
SOLAR-A-EMPREGADO.html> . Acesso em 19/07/2013 

136 Refere-se a Daniel Vicente, presidente do STR Ibaté 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/422835-EMPRESAS-PODERAO-SER-OBRIGADAS-A-FORNECER-PROTETOR-SOLAR-A-EMPREGADO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/422835-EMPRESAS-PODERAO-SER-OBRIGADAS-A-FORNECER-PROTETOR-SOLAR-A-EMPREGADO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/422835-EMPRESAS-PODERAO-SER-OBRIGADAS-A-FORNECER-PROTETOR-SOLAR-A-EMPREGADO.html
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7.2. Fazenda Santa Rosa. Unidade Raízen Ipaussu/SP. Usina Ipaussu 

 

  A pesquisa de campo com trabalhadores da Usina Ipaussu, em Ipaussu (SP) foi 

feita nos dias 06 e 07 de junho de 2013. Foram entrevistadas 14 pessoas, sendo um 

funcionário demitido pela Raízen em abril de 2013 e 13 trabalhadores na frente de 

trabalho. Entre os trabalhadores entrevistados na frente de trabalho, 12 eram operadores 

de colheitadeira e um era noteiro137. Na ocasião da pesquisa de campo, foi consultado 

também dirigente sindical da Feraesp/CUT, no dia 06 de junho. Foi realizada também 

uma entrevista com representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Chavantes138, que inclui Ipaussu e Canitar – STRCCI, em 25 de junho de 2013. Outro 

sindicato que representa os trabalhadores (as) da unidade é o Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ourinhos139, mas seus diretores não 

foram contatados. 

 

                                                           
137 Profissional que faz anotação da quantidade cana de açúcar produzida e expede notas fiscais para os 
caminhões 

138 De acordo com informações cadastrais do MTE, a Razão Social do sindicato é Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Chavantes. A denominação é STRCCI (Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Canitar, Chavantes e Ipaussu. A categoria trabalhador rural “são todos trabalhadores assalariados em 
geral nos seguintes setores: Canavieiro, Citricultura, Cultura Diversificada, Granjeiros, Pecuária, 
Reflorestamento, Corte de Madeira e Resinagem e Extrativismo Rural.  

139 Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Ourinhos e anexos. A base territorial é Bernardino de 
Campos, Chavantes,, Ibirarema, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo e São Pedro do Turvo. O acordo 
coletivo abrange as categorias motoristas, operadores de máquina e tratoristas 
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7.2.1 Oportunidades de emprego 
 

  Dos trabalhadores entrevistados na frente de trabalho, 12 eram operadores e um 

noteiro. Destes, sete começaram a trabalhar na unidade em abril 2013, depois de terem 

sido demitidos da Usina Pau D’Alho de Ibirarema (SP), que encerrou suas atividades 

em dezembro de 2012.140 Os trabalhadores foram contratados diretamente pela Raízen: 

ficaram sabendo que a empresa estava contratando e entregaram o currículo. Não houve 

mediação de agências ou “gatos”, a informação da abertura de contratação foi passando 

de trabalhador para trabalhador: “como um tem contato com outro foi passando” [a 

informação].141  

  Além dos trabalhadores que vieram da Pau D’alho, há trabalhadores que estão na 

unidade há mais tempo: um deles foi contratado em 2008, fez um curso de capacitação e 

teve oportunidade de trabalhar na colheitadeira (“colhedoras” ou “colhedeiras”, na 

linguagem dos trabalhadores). Outro entrou na Usina Ipaussu em 2009, começou na 

lavoura e depois foi para o corte mecanizado. Havia ainda outros mais antigos: um 

funcionário começou em 1993, quando a empresa ainda não pertencia à Cosan (na 

época, era a FBA142). Este trabalhador entrou como noteiro, em 1994 aprendeu carregar 

cana, em 1995 trabalhava descarregando (com carregadeira), em 1997 as carregadeiras 

foram terceirizadas, em 2000 chegaram as colheitadeiras e ele passou a desempenhar a 

função de operador de colheitadeira. Outro começou em 1981 na lavoura, foi chamado 

para o corte mecanizado, mas escolheu a função de noteiro, função que desempenha até 
                                                           
140 A Usina Pau D’Alho demitiu 1,8 mil funcionários quando encerrou suas atividades. Na ocasião foi feito 
um acordo trabalhista entre a empresa, os sindicatos e o Ministério Público. O acordo previa o 
pagamento dos salários atrasados, 13º salário e fundo de garantia por tempo de serviço que a usina não 
depositava desde 2009. A primeira parcela deveria ser paga em 30 maio de 2013. A empresa contudo 
não cumpriu o acordo. Agora, ficará a cargo de três sindicatos pedirem na justiça a penhora dos bens da 
empresa: a dívida da usina com os trabalhadores supera os R$20 milhões. Ex-trabalhadores da Pau 
D’Alho que foram  entrevistados pelo IOS relataram que ainda não haviam recebido nada da empresa. 
Sobre o fechamento da usina consultar: 
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/06/usina-pau-dalho-descumpre-acordo-
feito-com-funcionarios-demitidos.html.  Acesso em 28/06/2013.  

141 Oficina com trabalhadores, 07/07/2013. Ipaussu (SP).  

142 A FBA (Franco Brasileira Açúcar e Álcool) foi criada em 2001, quando a Cosan comprou as usinas 
Gaza, em Andradina/SP; e Univalem, em Valparaíso/SP. Para conseguir fechar esses negócios a Cosan 
contou com capital francês (proveniente dos grupos Tereos e Sucden) e daí teria resultado a FBA.  

http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/06/usina-pau-dalho-descumpre-acordo-feito-com-funcionarios-demitidos.html.%20%20Acesso%20em%2028/06/2013
http://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2013/06/usina-pau-dalho-descumpre-acordo-feito-com-funcionarios-demitidos.html.%20%20Acesso%20em%2028/06/2013
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hoje. Dirigente sindical entrevistado afirmou não conhecer a figura do “turmeiro” para 

arregimentar trabalhadores. Segundo ele, há apenas a presença do “fiscal” que 

supervisiona o desempenho dos/as trabalhadores/as.143  

  Quanto ao ex-funcionário entrevistado, trabalhava na Usina Ipaussu havia sete 

anos, ainda quando o Grupo FBA controlava as operações. A contratação foi feita 

diretamente pela usina e por prazo indeterminado, embora o ex-funcionário tenha 

mencionado que na época ainda existia a figura do gato como intermediador da mão-de-

obra rural.   

  O ex-funcionário consultado é motorista de profissão, mas atuou na usina como 

limpador de carreta por um ano. Motorista, mas registrado como “rural”, carregando o 

plantio. Depois de algum tempo, a empresa registrou-o como motorista 144(ficou nessa 

função por três anos) e em seguida tornou-se operador de colheitadeira, após a 

realização de curso, promovido pela empresa. Na Raízen, o entrevistado denunciou que 

fazia as duas funções ao mesmo tempo. 

  Os trabalhadores têm a seguinte rotina diária: chegam na lavoura, lêem o livro 

de procedimentos de segurança que cada dia aborda um tema sobre prevenção, 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), o jeito de descer a escada da colheitadeira 

para não sofrer acidentes, o que fazer em caso de incêndio. A frente de trabalho é fixa, 

ou seja, é sempre composta pela mesma equipe e todos operadores operam o mesmo 

tipo máquina. O noteiro avalia o peso, o talhão, para onde vai a carga, o operador, a 

matrícula dele. A carregadeira carrega 80 toneladas, mas pode até 100 toneladas.  

  Todos entrevistados são contratados por tempo indeterminado pela empresa. O 

ex-funcionário entrevistado disse que existiam alguns trabalhadores terceirizados de 

empresa de transporte rural, que fazia o escoamento da cana-de-açúcar, bem como que 

havia trabalhadores terceirizados que se dedicavam à atividade manual de plantio. 

Entretanto, segundo ele, quase metade dos trabalhadores da usina era formada por 

contratados diretos. De acordo com o dirigente sindical entrevistado, havia 

trabalhadores (as) terceirizados (as) que atuavam na mecanização agrícola. Os (as) 

trabalhadores (as) manuais eram diretos, afirmou o dirigente, que também informou que 

                                                           
143 Entrevista realizada em 07/06/2013. Ipaussu 

144 Motoristas, operadores de máquinas e tratoristas da unidade pertencem à base do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ourinhos.  
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não saberia apontar quais seriam as diferenças de condições de trabalho entre 

trabalhadores diretos e terceirizados. 

  Na frente de trabalho pesquisada, não havia mulheres trabalhando no 1º turno 

(quando foi realizada a oficina), apenas no 3º turno.  

  Segundo dirigente sindical, “até onde sabe”, a empresa não adotava políticas 

para empregar trabalhador/a imigrante liberto/a de trabalho análogo à escravidão.  

 

7.2.2 Trabalho inaceitável 
 

De acordo com relato de trabalhadores, ex-funcionário e dirigente sindical, não há 

menores trabalhando no trabalho rural na unidade de Ipaussu. Tampouco há relatos de 

trabalho análogo ao escravo na empresa ou cadeia produtiva 

 
7.2.3 Salários adequados e trabalho produtivo 

 

  Como ressaltou ex- funcionário entrevistado, no caso dos motoristas, a 

remuneração é um valor fixo em contraste com a do trabalhador rural, que tem salário 

atrelado à produção. Assim sendo, o trabalhador rural poderia ter perda salarial, quando 

chovesse algum dia do mês. O “prêmio”, de acordo com ex-funcionário entrevistado, 

seria a PPR. Mas, de acordo com explicação de representante da empresa são formas de 

pagamento distintas.  

Os trabalhadores têm prêmio de acordo com a produtividade, tem salário da 

carteira e o prêmio, mas trabalhadores não recordam as metas. O critério da 

produtividade é o peso da cana que foi colhida. De acordo com os trabalhadores 

entrevistados, toda dia a empresa divulga o que foi pesado. 

De acordo com trabalhadores, o piso salarial é R$ 4,14 a hora. Acordo Coletivo 

de Trabalho assinada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chavantes e a Raízen 

Energia S/A, com vigência de 1º de maio de 2012 a 30 abril de 2013(o acordo abrange a 

categoria dos trabalhadores rurais no setor canavieiro nos municípios de Chavantes, 

Ipaussu e Canitar no Estado de São Paulo) prevê o piso salarial é de R$ 700,00 e R$ 
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3,18 a hora145. Dirigente sindical consultado confirma o piso salarial é de R$ 700,00, 

mas segundo ele, a empresa pagaria um salário um pouco maior. Adicionalmente, 

revelou que o trabalhador rural recebia R$ 3,37 por hora trabalhada. Todavia, não soube 

explicar como se realizava o mecanismo de cálculo do salário pago para cada 

trabalhador. Percebe-se, portanto, que não há clareza entre os entrevistados sobre o piso 

salarial que é pago aos trabalhadores(as), lembrando-se aqui que a Feraesp/CUT e a 

Raízen firmaram acordo em que todas as unidades da Raízen teriam como piso salarial o 

salário mínimo paulista.  

Além disso, segundo trabalhadores entrevistados, há também o “prêmio” 

adicionado à remuneração que está relacionado com a produtividade ou “produção”. De 

acordo com um dos entrevistados: “quanto mais produto mandar para a usina, mais 

prêmio ganha, sobe mais o salário”. O ACT do STR dispõe sobre o corte manual: “o 

corte de cana queimada será de R$ 3,73 (três reais e setenta e três centavos) por 

tonelada”; e “corte de cana crua será de R$4,28 (quatro reais e vinte e oito centavos) por 

tonelada” 146.  

O pagamento correspondente à PPR é feito durante o mês de julho. O ex-

funcionário entrevistado não conhecia os critérios de cálculo que resultava no valor do 

PPR. Segundo este trabalhador, são frequentes as queixas de trabalhadores que 

consideram a remuneração aquém do esperado (até a data da entrevista, segundo o 

trabalhador, não tinha sido possível nenhum acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais e a usina sobre o PPR). Outro problema que impactava no menor valor do PPR, 

descrita pelo entrevistado, expressava-se quando ocorria quebra de maquinário, já que 

existia certo descuido na manutenção, resultando em perda da produção. Nesse sentido, 

é que o então gerente da empresa, já como Raízen, adquiriu novos maquinários e 

equipamentos agrícolas, aumentando a mecanização da usina. 

O ex-funcionário afirmou não conhecer, também, como é calculada a 

produtividade, tecendo críticas à empresa pela suposta falta de transparência. De forma 

complementar, argumentou que não havia o acompanhamento de representante sindical 

ou de qualquer outro representante eleito pelos trabalhadores quando da análise da 

produtividade. De acordo com trabalhadores entrevistados, a empresa informa 

                                                           
145 ACT STRCCI 2012-2013. Cláusula terceira. Correção salarial e piso salarial.  

146 ACT STRCCI 2012-2013. Cláusula sétima. Preço da tonelada da cana.  
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diariamente a relação do que foi pesado, mas não souberam informar qual era a meta. O 

ACT do STR prevê que a empregadora dever fornecer comprovante da produção.147 

Apesar de o salário ter melhorado um pouco, conforme recordou o entrevistado, na 

gestão da Raízen, ainda permanecia num patamar que inviabilizava o poder de compra 

dos trabalhadores. 148 

De acordo com dirigente sindical, os trabalhadores recebem cesta-básica, 

contudo, não se tratava de garantia prevista em Acordo ou Convenção Coletiva, e sim 

de algo concedido por iniciativa da própria empresa. Mas há no ACT cláusula de prevê 

cesta alimentar149, bem como auxílio funeral, auxílio creche ou auxílio acompanhante 

de R$ 150,00 por seis meses, além do benefício do seguro de vida.  

De acordo com o grupo de trabalhadores entrevistados, o ritmo de trabalho é 

sempre o mesmo: o trabalho é contínuo no ano todo, quando não é feita a colheita, há 

atividades relacionadas ao plantio. Somente na temporada de chuva há diminuição do 

ritmo. No período da entressafra, cada um se divide para uma função, como preparo da 

terra e cultivo.  

Entre os trabalhadores consultados na frente de trabalho, apenas um deles 

trabalhou na construção civil, os demais sempre trabalharam na cultura da cana. 

                                                           
147 Consta no ACT STRCCI 2012-2013. Clausula sexta. Comprovante de produção. “A EMPREGADORA 
fornecerá mensalmente, comprovante da produção diária, contendo nome da empregadora, nome do 
empregado, a quantidade de metros de cana cortada ou carpida, e o preço por metro. Quando ocorrer 
no mesmo dia, trabalhos pagos por produção e por unidade de tempo, anotar-se-á, separadamente, no 
mesmo comprovante, a quantidade destas últimas. 
Fica assegurado que semanalmente e por escrito, os cortadores terão conhecimento do preço do corte 
do metro linear de cana que cortaram durante esse período, bem como do respectivo valor final a ser 
pago, resultado da conversão pela relação tonelada / metro - peso real.Fica assegurado que o 
comprovante diário de produção "pirulito" será fornecido em até 3 (três) dias úteis após o corte, 
contendo informações sobre a quantidade de metros cortados, o preço provisório e a fazenda, zona e 
talhão onde os serviços foram realizados.” 
 
148 Consta no ACT STRCCI 2012-2013. Clausula décima. Modo de aferição – preço – tonelada. “A 
produção de cana cortada será diariamente medida por metro linear, na terceira rua ou linha, com 
emprego do compasso fixo de dois metros, com ponta de ferro, na presença do empregado interessado. 
No início do corte de cada talhão, o representante da EMPREGADORA comunicará aos empregados o 
preço provisório para o corte do metro linear da cana desse talhão. Esse preço provisório será 
considerado mínimo, estando sujeito à alteração para maior em função da relação tonelada/metro 
linear utilizada para conversão, apurada pelo resultado final da pesagem da cana após o transporte de 
todo o talhão até a Usina (peso real). Fica facultado o estabelecimento de critério de medição diferente, 
nas condições da evolução tecnológica da EMPREGADORA, e de comum acordo entre as partes”. 
149 ACT STRCCI 2012-2013. Clausula décima terceira. Cesta alimentar. De acordo com o ACT é cobrado 
um valor de R$ 16,80 de cada trabalhador pela cesta. Caso o trabalhador não tenha falta injustificada, 
não será cobrado nada.  
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De acordo com os trabalhadores há avaliação de desempenho, mas não 

souberam precisar os critérios: os fiscais “trocam uma ideia”, “de repente não dá 

rendimento, mas aí não é problema do operador, é da cana”.  

7.2.4 Jornada de trabalho 
 

 A jornada de trabalho prevista em convenção coletiva é de 44 horas semanais, com 

descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. A jornada dos 

trabalhadores entrevistados é das 6h às 15h. Os outros turnos são das 15h às 24h, e das 

24h às 7h. Ou seja, o trabalho é ininterrupto. De acordo com ACT, as horas 

extraordinárias terão adicional de 50% e em dias de feriados, e em caso de descanso 

semanal, adicional de 100%.150  

 No caso do ex-funcionário, que desempenhava a função de motorista, não havia 

uma jornada de trabalho organizada, ele próprio fazia anotações sobre a sua jornada.  

 A hora do almoço é revezada — enquanto uns almoçam, outros trabalham. A 

empresa fornece o almoço, e trabalhadores afirmaram que não utilizam o horário do 

almoço para trabalhar. O horário de almoço varia conforme a disponibilidade do 

trabalho. O “revezador”151 faz a hora enquanto um ou dois param.  

 O esquema de trabalho é 5x1 com folgas alternadas: por exemplo, se em uma 

semana o trabalhador folga na quinta-feira, na outra semana a folga é na sexta-feira e 

assim sucessivamente. Segundo ex-trabalhador, nos dias de chuva a empresa dispensava 

os trabalhadores que já tinham batido o cartão, descontando posteriormente do seu 

salário pelo dia “não trabalhado”. Ainda de acordo com ex-funcionário, esta prática, que 

é irregular, ainda persiste, mas os trabalhadores ficam receosos de se expor e assim 

perder o emprego. De acordo com acordo coletivo do STR, nos dias de chuva os salários 

têm de ser pagos integralmente:  

                                                           
150 ACT STRCCI 2012-2013. Cláusula décima-primeira. Horas extras.  

151 Fiscal que faz a seleção dos funcionários para almoçar. 
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Fica assegurado o pagamento da diária aos empregados abrangidos por este 
Acordo Coletivo de Trabalho, nos dias em que não houver trabalho em virtude 
da ocorrência de chuva, falta de cana para o corte ou outros fatores alheios à 
vontade do empregado, desde que anotada sua presença no local de serviço e 
que permaneça à disposição da EMPREGADORA, sendo obrigatória a 
presença do veículo transportador no local costumeiro de embarque. 

 
Parágrafo Único - Na hipótese de o empregado não trabalhar parte do dia em 
razão dos motivos acima, fará ele jus ao pagamento de sua efetiva produção no 
dia e ao pagamento das horas, proporcionalmente, para complementação da 
jornada diária.152 

 

  O mesmo se dá com acordo coletivo com Sindicato dos Motoristas de Ourinhos: 

“Se o empregado for impedido de trabalhar em dia previamente escalado, em face de 

ocorrência de chuvas, quebra do veículo ou outro alheio à sua vontade, deverá receber o 

valor correspondente a 1 (uma) jornada normal, independentemente de ter o mesmo 

trabalhado”.153 

  Segundo ex-funcionário, trabalhadores realizavam, comumente, jornadas a que 

as previstas. Outro descompasso dava-se em razão de, em certas circunstâncias, o 

trabalhador efetuar o plantio em locais distantes da usina, implicando em uso de mais 

tempo da jornada de trabalho. De acordo o trabalhador, não era incomum, também, que 

o deslocamento fosse prejudicado, posto que o transporte rural por vezes quebrava. 

  Mas ex-funcionário reconheceu que desde que a usina passou à gestão da Raízen 

tem havido algumas melhorias em relação aos intervalos na jornada de trabalho. Citou, 

por exemplo, o caso dos trabalhadores da colheita, que tomam os ônibus pela manhã, 

entre 5h e 5h30, almoçam às 9h e podem parar por 15 minutos para um café, sendo a 

primeira parada realizada às 12h e a outra às 15h. Antes, porém, não havia essa atenção 

ao direito do trabalhador de fazer um descanso no decorrer da jornada de trabalho, num 

segmento em que a atividade pode ser avaliada como penosa pela exigência que impõe 

aos trabalhadores do setor. 

                                                           
152 ACT STRCCI  2012-2013. Cláusula nona. Pagamento de salários integrais. 

153 ACT Sindicato Trab. Transp. Rod 2010-2011. Parágrafo quarto. Obs. Não foi encontrado acordo mais 
atual no sistema Mediador do MTE entre este sindicato e a Raízen 
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  Para trabalhar à noite ,as máquinas têm sinalizadores, faróis potentes. O ônibus 

vivência também tem iluminação. A empresa providencia transporte para os 

trabalhadores, e os que moram em Ibirarema gastam 1h30 para chegar ao trabalho.154  

 

7.2.5 Estabilidade e garantia no trabalho 
 

Todos trabalhadores entrevistados manifestaram o desejo de continuar a 

trabalhar na empresa e também na cultura canavieira um ano a partir da pesquisa. 

Segundo dirigente sindical, a permanência dos trabalhadores no emprego na empresa 

está em média entre 06 e 07 anos. Explicou que tal fenômeno manifestava-se em razão 

da pouca mão-de-obra disponível. Ainda segundo o dirigente, a principal forma de 

contrato de trabalho adotada pela empresa é o contrato por prazo indeterminado. Antes, 

existia na empresa a contratação temporária, contudo, essa forma de contratação deixou 

de ser adotada. 

Entre as mudanças no processo de produção no contexto da mecanização 

apontadas pelos trabalhadores está a renovação do maquinário: “antes era sucata agora 

não”, “tudo caminhão novo, trator novo”. Um trabalhador revela que houve muitas 

demissões com a mecanização: “bastante hein!”. O restante dos trabalhadores silenciou.  

A partir do momento em que administração da usina passou para a Raízen, 

sindicalista entrevistado assegurou que a relação da empresa com os (as) trabalhadores 

                                                           
154 No ACT-STRCCI , apenas 20 minutos são considerados como horas itinere. De acordo com cláusula 
vigésima segunda “As partes convenentes reconhecem que os empregados da EMPREGADORA 
pertencentes à categoria representada no presente instrumento exercem suas atividades em diversas 
frentes de trabalho, com distâncias e itinerários diferentes, nos quais há, em boa parte do trajeto, o 
transporte regular público. Diante da impossibilidade de se mensurar, com exatidão, o tempo de 
transporte dentro das variáveis e requisitos que autorizam o pagamento das horas “in itinere”, as 
partes ajustam: 

Parágrafo Primeiro: Pré-fixar o tempo médio despendido no transporte de ida e volta para o trabalho, 
em20 (vinte) minutos diários, que serão remunerados a título de “hora in itinere”. 

Parágrafo Segundo: Os empregados que tenham direito às horas “in itinere” nas condições do 
parágrafo 2º do art. 58 da CLT, farão jus ao recebimento de 20 (vinte) minutos por dia, que serão 
remunerados de com o adicional de 50% (cinquenta por cento), com base no piso normativo da 
categoria.  
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(as) ficou melhor no contexto de mudanças no processo de gestão. O dirigente sindical 

revelou que a organização sindical foi avisada antecipadamente acerca pela constituição 

da joint venture formada pela Shell e Cosan. 

Ex-funcionário revelou ter conhecimento de que, no ano que vem, há previsão 

do término do corte manual, privilegiando-se a mecanização. Também está informado 

que, consequentemente, a queima da cana será proibida em 2014. De acordo com este 

trabalhador, com a mecanização, houve redução do número de trabalhadores: na época 

em que atuou na queima da cana havia duas turmas trabalhando, e agora só tem uma. 

Trabalhadores entrevistados relataram que empresa informa sobre o 

Compromisso nacional para aperfeiçoar as condições do trabalho na cana-de-açúcar. Na 

avaliação de dirigente sindical entrevistado, o acordo é qualificado e está sendo 

cumprido. Revelou, também, que acredita que os trabalhadores conheçam o seu teor, 

bem como que, enquanto sindicalista, nunca precisou mobilizar o Pacto para efetuar 

diálogo ou solicitar reivindicação de demandas junto à empresa.  

Dirigente da Feraesp/CUT lembrou que, no acordo da cana, o compromisso dos 

usineiros era oferta de curso de capacitação. Disse, ainda, que a Feraesp/CUT já está 

com acordos para realização desses cursos. A entidade está procurando os trabalhadores 

experientes para ministrá-los, dando-lhes oportunidades de transmitir experiência e 

conhecimento adquiridos. Para ex-funcionário, é desnecessária a contratação de 

profissionais vindos de outro lugar. A empresa vem oferecendo o curso básico, com 

aulas de formação ministradas por professores vindos de fora com o propósito de 

capacitar os trabalhadores rurais para operar máquinas agrícolas. Além do mais, a 

Raízen disponibilizou instrutores para alguns motoristas, visando auxiliar-lhes no 

manuseio dos veículos, mas não soube informar se tal situação continuaria. Sindicalista 

entrevistado afirmou que considera adequada a política de qualificação e capacitação 

oferecida pela empresa para os/as trabalhadores/as desempenharem suas funções. No 

entanto, a política não era negociada com o sindicato.  

Os trabalhadores entrevistados, porém, declararam que não fizeram cursos para 

operar as máquinas, pois já tinham experiência quando foram contratados. Entre os 

operadores, apenas um trabalhador fez curso de operador de 9 dias. Ex-funcionário 

criticou a postura da empresa de contratar trabalhadores sem a devida preparação, 

sujeitando-os a expedientes que exigiam conhecimento prévio da função e maquinário.  
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Embora tivesse ficado com dúvidas, o ex-funcionário entrevistado opinou que, 

ante as modificações, o setor sucroalcooleiro não conseguirá gerar emprego para todos. 

Opinou, igualmente, que muitos trabalhadores migrarão para outros segmentos e 

culturas, como é o caso da citricultura e da construção civil. 

7.2.6 Equilíbrio entre trabalho, vida familiar e lazer 
 

Trabalhadores relataram que acompanham pouco as atividades familiares. Um 

trabalhador fala que filho estuda no período da tarde, que não tem condições de 

acompanhar as atividades escolares do filho, e que só a esposa que vai às reuniões da 

escola. De acordo com os trabalhadores, caso tenham alguma emergência médica, o 

fiscal é avisado e os trabalhadores são liberados. 

Trabalhadores que moram em Ibirarema saem 4h30 da manhã e chegam 6h00 na 

Raízen. Já o pessoal de Ipaussu leva 10 minutos para chegar à usina.  

Nos momentos de lazer, os trabalhadores jogam futebol, saem com amigos, 

praticam pescaria, descansam em casa e fazem churrasco. Um trabalhador faz trilha de 

moto (trabalhador mais jovem). O ex-trabalhador entrevistado salientou que, quando 

não estava trabalhando, tinha muitas dificuldades de fazer o que gostava (o seu lazer) 

em virtude da variação das jornadas e escalas de trabalho às quais estava submetido.  

7.2.7 Tratamento digno no emprego  
 

Não há relatos, entre os trabalhadores entrevistados, de discriminação na 

empresa ou de humilhações na unidade pesquisada.  

De acordo com ex-funcionário entrevistado, antes de o negócio ser administrado 

pela Raízen, eram frequentes os casos em que os trabalhadores eram submetidos a 

humilhação por chefias imediatas. Todavia, a partir da gestão da Raízen, houve 

mudança nesse cenário, uma vez que a empresa introduziu um canal para fazer, apurar e 

dar retorno às denúncias. O serviço não exige a identificação do denunciante e já vem 

provocando resultados: o entrevistado revelou o fato de um chefe ter sido demitido por 

constranger uma trabalhadora da limpeza. 
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7.2.8 Trabalho seguro 
 

Ex-funcionário relatou que a Raízen, diferentemente da Cosan, vem priorizando 

ações que visem dar atenção à saúde dos trabalhadores. Em linhas gerais, frisou que 

existe acompanhamento e abertura de diálogo dos profissionais do SESMT (Serviço 

Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho) com os trabalhadores, 

orientando-os a respeito dos cuidados a serem tomados. Todavia, fez ressalvas de que 

era necessário avançar em matéria de medidas que priorizem a integridade física e 

mental dos trabalhadores.  

Os trabalhadores entrevistados afirmaram que podem recusar determinadas 

tarefas se há problemas ou riscos na execução do trabalho: um trabalhador relatou que 

teve problema com o ar condicionado da máquina, ficou muito quente no interior da 

cabine e ele não tinha condições de trabalhar. Ele relatou ao fiscal o problema, foi 

providenciada a reposição de peças e o trabalhador ficou sem trabalhar até que a peça 

fosse resposta. Sobre o direito de recusa, o ex-funcionário contou que, em certo dia, o 

freio do caminhão que usava não estava bom. Ele comunicou a chefia e não usou o 

caminhão. Entretanto, destacou que nem todo trabalhador se valia de tal garantia. 

Dirigente sindical entrevistado afirmou que conhecia o lema da Raízen “Se não for 

seguro, não faça!”. No entanto, questionado se conhecia algum caso, afirmou que não 

tinha chegado ao seu conhecimento nenhuma informação em que o(a) trabalhador(a) já 

tinha feito valer este direito 

Trabalhadores consultados consideram que as condições de trabalho são boas: 

“em vista de outros lugares que a gente vem, são muito boas. Na região que a gente 

vem, não tinha rigidez na área de segurança, e aqui eles cobram bastante isso”. 

Dirigente sindical caracterizou como “bom” o transporte oferecido, a água potável, os 

locais para alimentação, a limpeza (no trato ao mato e animais peçonhentos), o ambiente 

(livre de agrotóxicos na hora colheita), abrigo fixo ou móvel (contra intempéries), os 

banheiros (tanto aqueles destinados aos homens quanto às mulheres), o fornecimento de 

ferramentas de trabalho, os equipamentos e material de primeiros socorros. 

Dirigente sindical afirmou que a empresa faz o uso de EPCs e EPIs. Os EPCs 

estão relacionados aos controles de segurança (dispositivos tecnológicos como sensores, 

relés e controladores programáveis) adotados nos implementos, máquinas e 
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equipamentos agrícolas. No caso dos EPIs, de acordo com os trabalhadores, a 

responsabilidade do uso é do trabalhador: “Se você não usa colete, botina, essas coisas, 

você é mandado embora”. Os EPIs obrigatórios são colete, botina de ferro, luvas, 

óculos, protetor de ouvido (dentro da colheitadeira não tem barulho, só fora dela). Não 

foi citada a perneira. O ônibus vivência foi considerado bom por todos trabalhadores 

consultados.  

Conforme narrativa do ex-funcionário, havia o uso de EPI. Em se tratando 

especificamente dos motoristas, havia o uso dos seguintes acessórios: colete refletivo 

(quem o usa pode ser visto com mais facilidade, sobretudo à noite), botinas, máscaras 

(para que manipulasse agrotóxicos), etc. Além disso, este trabalhador destacou que, 

tanto na roça quanto na estrada, os motoristas deviam usar obrigatoriamente o cinto de 

segurança. Também ressaltou que, após o término de expediente, os trabalhadores que 

usassem certos maquinários deveriam manter atualizado o check-list, apontando o 

estado daqueles e informando se havia problemas, para assim ter correções que se 

fizessem necessárias. Eventualmente, qualquer violação das orientações de segurança 

no uso de equipamentos poderia ensejar sanção àqueles trabalhadores que não 

cumprissem o que foi determinado.  

Ainda de acordo com os trabalhadores consultados, eles não têm contato com 

agrotóxicos. A pulverização é realizada por empresa terceirizada e é feita em área que 

não está sendo usada. Já de acordo com relato de ex-funcionário, há exposição a 

agrotóxicos. Em um exemplo, mencionou o caso das plantadeiras que usam produtos 

tóxicos, veneno e adubo. O entrevistado revelou que quem manipula veneno usava EPI. 

Há equipamentos de primeiros socorros com instruções escritas e que ficam 

localizados no ônibus vivência, mas trabalhadores não sabem utilizar.  

Trabalhadores não relataram problemas de saúde, consideram que o trabalho não 

afeta a saúde física ou mental, tampouco nenhum deles trabalhou doente, embora 

metade dos trabalhadores entrevistados estivesse trabalhando há pouco tempo na 

empresa quando foram entrevistados (cerca de dois meses).  

Os possíveis problemas de saúde são naturalizados pelos trabalhadores: “o ser 

humano acostuma”, “já é natural do ser humano o stress”. “tem hora que dá tique tique, 

tem os dez minutos, mas passa logo”. Sobre se os(as) trabalhadores(as) eram 

acometidos por problemas de saúde originados pelas atividades desenvolvidas, o 

sindicalista argumentou que, quando havia, os casos mais comuns eram de lesionados/as 
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em decorrência de problemas de coluna. Declarou também não ter conhecimento a 

respeito da existência de trabalhadores (as) afastados (as) por doenças e/ou acidentes de 

trabalho. 

O trabalhadores não relataram acidentes de trabalho. Alegaram que estão há 

pouco tempo na empresa e não deu tempo de ter acidente de trabalho. Ex-funcionário 

descreveu que, na unidade de Ipaussu, nos últimos três anos, aconteceram cinco 

acidentes do trabalho. Descreveu um deles: um “noteiro”, que trabalhava no período 

noturno, foi vítima de acidente fatal, quando estava dormindo, justamente, onde a 

máquina circulava e acabou sendo atropelado. O entrevistado comentou que em relação 

a este acidente, a culpa não teria sido do operador da máquina. Tratou-se, a rigor de uma 

fatalidade, já que o trabalhador que veio a falecer estava dormindo em local (nas canas 

colhidas) que a máquina passaria (não era possível, pela visão que operador tinha na 

colheitadeira, de ver o trabalhador), sendo que na ocasião não havia local para dormir. 

Na opinião do ex-funcionário, este noteiro não deveria estar trabalhando no turno da 

noite, uma vez que ele já havia dormido no trabalho em outras ocasiões.  

Indagado acerca do registro de acidentes de trabalho nos últimos três anos na 

usina, dirigente sindical entrevistado não soube dizer se havia ocorrido. Embora não 

soubesse prestar tal esclarecimento, destacou que a empresa emite Comunicação de 

Acidente de Trabalho (CAT) quando acontecem acidentes de trabalho na usina, fazendo 

o encaminhamento das vias do documento aos órgãos competentes e ao(à) 

trabalhador(a). 

Na unidade há CIPA e CIPATR. De acordo com os trabalhadores consultados, a 

CIPA está sempre visitando as frentes, fiscalizando se está tudo em ordem, checando 

equipamentos de segurança. Trabalhadores avaliaram os procedimentos da eleição da 

CIPA corretos: “eles trazem a urna, tem uma relação de nome e a gente vota”. O 

sindicalista avaliou CIPATR como competente, atuando de maneira adequada na 

prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Caracterização e análise análoga foram 

feitas no tocante à atuação do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança do 

Trabalho (SESMT).  

Para sindicalista, a usina garante aos representantes dos trabalhadores em saúde 

e segurança o direito de: 

• participar de inspeções e investigações nos locais de trabalho; 
• supervisionar e investigar assuntos referentes à segurança e à saúde; 
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• receber notificações de acidentes e incidentes perigosos. 
 

De acordo com dirigente sindical entrevistado, os(as) trabalhadores(as) dispõem 

de programas de formação, readaptação e instruções em matéria de saúde e segurança, 

contudo, não fez nenhum apontamento quanto à funcionalidade e eficácia dos referidos 

programas. Como já foi citado, apenas um trabalhador recebeu curso de formação para 

operar as máquinas. 

A máquina tem sensor contra perigos, e os trabalhadores dizem ter 

conhecimento dos dispositivos, e afirmam que há proteção na roda da embreagem. De 

acordo com o ex-trabalhador, os implementos e maquinário agrícolas são dotados com 

dispositivos de segurança, possibilitando que sejam acionados em demandas 

emergenciais. Assegurou que hoje em dia o maquinário é mais sofisticado. Mesmo na 

manutenção, a máquina é travada de tal maneira que é possível os devidos reparos sem 

maiores problemas. Nas manutenções, relatou este trabalhador, a máquina é submetida 

mensalmente à revisão, é feita por uma equipe de fora, fabricante das máquinas 

adquiridas pela usina, em conjunto com trabalhador designado pela Raízen, cuja 

incumbência é fazer o devido acompanhamento. 

 

7.2.9 Proteção social na empresa 
 

A respeito da proteção social existente na empresa, dirigente sindical do 

STRCCI entrevistado revelou que a usina respeita os direitos dos(as) trabalhadores(as) 

afastados por doença e acidentes do trabalho. 

O ACT STRCCI 2012-2013 prevê estabilidade à gestante/mãe, mas não 

ultrapassa as conquistas já inscritas com a legislação brasileira. Já no ACT Sindicato 

dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário 2010-2011, não existe nenhuma cláusula a 

respeito. A não existência de uma cláusula de proteção à maternidade neste acordo 

reforça a ideia, já lembrada na análise da unidade de Ibaté, de que a operação de 

máquinas é um trabalho eminentemente masculino, que não pode ser exercido por 

mulheres, reforçando a divisão sexual do trabalho.  
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7.2.10 Diálogo social  
 

No caso dos trabalhadores da usina, há representação por parte do sindicato dos 

motoristas e do sindicato dos trabalhadores rurais. Trabalhadores do plantio e do corte 

são representados pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chavantes, que inclui 

Ipaussu e Canitar (STRCCI). Motoristas, operadores de máquina e tratoristas são 

representados pelos sindicato dos motoristas da região pelo Sindicato dos Trabalhadores 

em Transportes Rodoviários de Ourinhos.   

O ex-funcionário entrevistado informou que é filiado ao Sindicato dos 

Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Ourinhos. Revelou que, na usina, havia 

poucos sindicalizados. 

Os trabalhadores consultados reclamaram que os sindicatos não estão presentes: 

“são blindados demais”. Para dirigente sindical entrevistado, a usina respeita a atuação 

dos dirigentes sindicais no que tange às suas responsabilidades de representar o 

interesse dos(as) trabalhadores(as) e a presença de dirigentes sindicais no local de 

trabalho é garantida por acordo coletivo.155  

De acordo com ACT-STRCCI, “fica assegurado, mediante prévio comunicado, o 

acesso de dirigentes sindicais às dependências da EMPREGADORA para, junto com 

representantes desta, constatar o cumprimento das condições acordadas neste 

instrumento ou apresentar soluções para eventuais demandas de ordem operacional 

surgidas”.156 No acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 

Rodoviários de Ourinhos, a divulgação de material sindical é garantida, desde que o 

material seja aprovado pela empresa: “no Quadro de Avisos da EMPREGADORA 

poderão ser afixados expedientes do SINDICATO desde que os referidos expedientes 

sejam submetidos e aprovados previamente pelo setor competente da 

EMPREGADORA, a critério desta”157. 

                                                           
155 Consta no ACT 2012-2013. Cláusula vigésima nona. Acesso ao local de trabalho. Fica assegurado, 
mediante prévio comunicado, o acesso de dirigentes sindicais às dependências da EMPREGADORA para, 
junto com representantes desta, constatar o cumprimento das condições acordadas neste instrumento 
ou apresentar soluções para eventuais demandas de ordem operacional surgidas. 

156 ACT STR 2012-2013. Cláusula vigésima nona. Acesso ao local de trabalho.  

157 ACT Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Ourinhos 2010-2011 – Cláusula 
Décima Quinta. Quadro de avisos.  



126 

 

No que diz respeito a eventuais conflitos entre o sindicato e a empresa, o dirigente 

sindical entrevistado apontou que não ocorreu nenhuma “confusão” entre as partes 

desde que assumiu a presidência, há cerca de dois anos. O entrevistado esclareceu que a 

empresa não se utiliza ou utilizou do interdito proibitório.  

As negociações coletivas, de acordo com dirigente sindical, são feitas entre o 

Sindicato de Empregadores e o Sindicato de Trabalhadores Rurais. Há também acordos 

coletivos registrados no MTE entre a empresa e os sindicatos citados. O entrevistado 

não soube elucidar se havia algum tipo de  Organização no Local de Trabalho (OLT) na 

usina Ipaussu. 
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9. Considerações finais 

A análise de indicadores do comportamento sociotrabalhista da Raízen em 

atividades relacionadas à colheita da cana-de-açúcar nas fazendas das unidades Ibaté e 

Ipaussu revela um déficit de trabalho decente e alguns dados preocupantes nas áreas 

pesquisadas. 

O trabalho por produção apresenta-se como um aspecto central e contextualiza a 

ocorrência de diversos problemas apontados tanto por trabalhadores e trabalhadoras 

quanto por sindicalistas. 

A terceirização da colheita mecanizada na Unidade Raízen Ibaté também é um 

aspecto que merece destaque, tendo sido objeto de questionamento do Ministério 

Público do Trabalho por meio de Ação Civil Pública158 movida contra a Raízen, com 

base no entendimento de que a colheita (mecanizada, assim como a manual) é uma 

atividade finalística e, por isso, não passível de ser terceirizada. 

Quanto às oportunidades de emprego, constatou-se a ausência de mulheres no 

corte de cana mecanizado nas duas unidades e o predomínio delas em atividades com 

salários mais baixos e em tarefas menos valorizadas, como os “serviços gerais”, na 

Raízen Ibaté.  

Além disso, alguns relatos mostraram que a concretização das contratações 

estaria condicionada ao histórico de desempenho do trabalhador (produtividade) e à 

quantidade de atestados apresentados na safra anterior. As contratações também teriam 

como critério a preferência por trabalhadores sem histórico de apresentação de atestados 

(“lista suja”). 

Não foram relatados casos de trabalhado inaceitável, no entanto, diante do 

histórico da empresa Cosan - por ter integrado a “lista suja” do MTE e de ter sofrido 

represálias de empresas que suspenderam relações comerciais por isso (Walmart) e do 

BNDES – o representante da empresa mostrou interesse no assunto, mas não dispunha 

de informações aprofundadas sobre o tema. 

                                                           
158 Processo nº 0000347-09.2012.5.15.0151, ACP 3ª Vara do Trabalho de Araraquara/SP. Disponível em: 
< http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12567 >. Acesso em: 01/07/2013. 

http://www.prt15.mpt.gov.br/site/noticias.php?mat_id=12567
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A jornada decente também é impactada negativamente pelo trabalho por 

produção: exemplificado pela ausência de folguista em Ibaté, levando trabalhadores a 

não realizarem o intervalo legal para alimentação e descanso para as máquinas não 

serem paradas, ou tendo que fazer a refeição dentro da cabine da própria máquina.  

No quesito salários adequados e trabalho produtivo, a falta de transparência 

na aferição da cana cortada e consequentemente no cálculo da remuneração dos 

trabalhadores foi apontada como um dos principais problemas. Além disso, aspectos 

como a quantidade de impurezas na cana colhida também interferem no cálculo da 

remuneração, prejudicando o trabalhador.  

O ganho atrelado à produção também ocasiona uma diferença entre o salário 

registrado em carteira (que serve de base para cálculo associado a alguns direitos) e o 

ganho efetivo do trabalhador, e é um ponto a ser ressaltado. Não há clareza entre os 

trabalhadores da unidade Ipaussu sobre qual é a remuneração relativa ao “prêmio” 

(produtividade) ou à PPR, tampouco há clareza do piso salarial vigente entre eles. 

A empresa admite que haja diferenças de benefícios aos trabalhadores entre as 

unidades da Raízen. Segundo o representante, essas diferenças seriam em virtude de 

negociações e de aspectos culturais locais. O único dispositivo de equalização de 

remuneração/benefícios refere-se ao piso salarial acordado com a Feraesp/CUT. Quanto 

aos trabalhadores terceirizados, eles não recebem o pagamento do auxílio alimentação 

desde dezembro de 2012. 

Quanto à estabilidade e garantia no trabalho, os contratos por safra associados 

ao trabalho por produção desde logo ajudam a compor um contexto de fragilidade e 

instabilidade aos trabalhadores e trabalhadoras na expectativa de serem chamados para a 

safra seguinte. O que pode ser reforçado pela falta de transparência dos critérios 

utilizados nas avaliações de desempenho a que trabalhadores e trabalhadoras são 

submetidos. Esse quadro é ainda mais preocupante se considerarmos que a redução da 

colheita manual (e o seu fim previsto para 2014) parece não corresponder às ações 

suficientemente abrangentes e efetivas de requalificação e de recolocação profissional 

no que caberia à empresa, conforme relatos obtidos pela pesquisa. 

Quanto ao tratamento justo no emprego, a despeito da ausência de mulheres 

no corte mecanizado e o seu predomínio em atividades e tarefas menos valorizadas e 

com salários mais baixos e dos relatos de trabalhadores terceirizados de que não há a 
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contratação de mulheres, a empresa não declarou possuir nenhum programa implantado 

sobre o combate efetivo à discriminação.  

A presença das mulheres nas atividades profissionais relacionadas ao corte da 

cana na Fazenda da Serra, Raízen Ibaté, parece de fato estar limitada, principalmente ao 

apoio para o cultivo e colheita da cana. Nesse sentido, elas estão alijadas das 

oportunidades de trabalho na colheita mecanizada, ganham proporcionalmente menos 

que os homens (considerando o ganho por produção) e as atividades que desenvolvem 

parecem ser menos valorizadas. Seus relatos revelam não vislumbrarem perspectiva 

diferente na Raízen, pois “homem corta cana, mulher cata bituca”, como disseram. 

Ressalta-se, no entanto, que uma das diretrizes da Política de Desenvolvimento 

Sustentável da empresa é “oferecer oportunidades iguais a todos os funcionários e 

candidatos a emprego, promover a diversidade e garantir que não ocorra discriminação 

ou constrangimento de qualquer natureza”. 159 

Sobre o trabalho seguro: o cansaço dos trabalhadores e trabalhadoras das 

atividades relacionadas ao corte manual da cana é evidente. Expostos ao sol forte e calor 

durante todo o dia, com roupas pesadas para se proteger dos riscos que correm e 

realizando uma atividade extenuante, o esgotamento físico é inevitável. As oficinas 

realizadas pela pesquisa foram bem recebidas pelos trabalhadores e trabalhadoras, pois 

além de um espaço para falarem a respeito do dia a dia de seu trabalho e das 

dificuldades enfrentadas, para eles e elas também foi um momento de descanso dessa 

rotina diária. 

Relatos sobre a melhora quanto à segurança na gestão Raízen foram 

praticamente unânimes. No entanto, constatou-se a falta de EPI (perneiras) para os 

trabalhadores terceirizados, ainda que, para a equipe de pesquisa, esses itens tenham 

sido prontamente oferecidos e seu uso exigido, na Raízen Ibaté (SP). Já em Ipaussu 

(SP), as perneiras não foram oferecidas aos pesquisadores e os trabalhadores não 

relataram este item como um dos EPIs.  

Ressalta-se que, de acordo com o representante da empresa, há exigências 

contratuais quanto aos itens de segurança, mas a empresa não chega a estabelecer 

detalhes desses equipamentos ou especificidades, como a marca do EPI. 

                                                           
159 Raízen. Relatório de sustentabilidade 2011-2012, p. 39 
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A distribuição gratuita de protetor solar, como EPI, foi uma demanda apontada 

pelas trabalhadoras. 

Falta de itens de segurança obrigatórios e problemas por falta de manutenção 

nos ônibus que transportam trabalhadores também foram relatados entre terceirizados. 

Locais com muito mato, inadequação dos abrigos contra intempéries e dos banheiros 

tiveram destaque: os operadores de colheitadeira relataram que o “banheiro é no mato 

mesmo”. 

Outro ponto a ressaltar é a incoerência entre o discurso da empresa de priorizar a 

segurança e saúde dos trabalhadores e trabalhadoras e o critério pela preferência por 

contratar pessoas sem histórico de apresentação de atestados, conforme relatado pelos 

trabalhadores. 

Em relação à proteção social na empresa, referente à unidade de Ipaussu, não 

há cláusula no ACT Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 

Ourinhos de proteção à maternidade, mas há no ACT do STRCCI. Embora seja um 

direito garantido constitucionalmente, esta ausência pode refletir a ideia que operação 

de máquina não é uma função desempenhada por mulheres. 

Quanto ao diálogo social, no âmbito da representação sindical local, evidencia-

se a ausência do sindicato nas frentes de trabalho da colheita manual e mecanizada nas 

unidades pesquisadas, com relatos sobre a presença sindical somente nas áreas 

administrativas da empresa, uma vez por ano, época da negociação coletiva.  

Por outro lado, no ACT STR Ibaté 2012/2013 não há cláusulas sobre o acesso ao 

local de trabalho (terceirizados) ou condicionantes interpostos pela empresa a esse 

acesso. No entanto, há censura prévia à afixação de avisos do sindicato para os 

trabalhadores. Já no ACT do SRTCCI 2012/2013 há cláusula que assegura o acesso de 

dirigentes sindicais na unidade mediante prévio comunicado. 

No âmbito estadual, têm havido iniciativas sindicais no sentido de buscar 

melhores condições de trabalho e equidade entre trabalhadores e trabalhadoras das 

diferentes unidades da empresa, conforme relato de representantes da Feraesp/CUT. 

Já no âmbito nacional, existe a iniciativa parlamentar de reconhecer a atividade 

de cortador (a) de cana como penosa e insalubre, proibir a realização de horas extras e o 
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pagamento por produção foi rejeitada recentemente pela Comissão de Trabalho, de 

Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados e arquivada.160 

Por outro lado, foram criados espaços de diálogo social com importante papel na 

melhoria das condições de trabalho na área rural – um exemplo é o Compromisso 

Nacional pelo Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar. No 

entanto, mesmo essa iniciativa mostrou limitações e recebeu diversas críticas. Além 

disso, os seus termos vigoraram até 30/04/2013. 

Propostas mais abrangentes, integradas e voltadas a garantir a participação dos 

trabalhadores e trabalhadoras na sua formulação, gestão e implementação voltam a 

ganhar relevo: como ações de escolarização no campo; de formação, qualificação e 

requalificação profissional dos trabalhadores e trabalhadoras; uma política consistente 

de reforma agrária; e políticas direcionadas a incentivar e fomentar a inclusão da 

agricultura familiar e camponesa na cadeia de produção dos biocombustíveis, numa 

perspectiva agrossustentável. 

Por fim, cabe ressaltar que os resultados da pesquisa revelam que, apesar de 

algumas melhorias, a Raízen ainda tem muito a avançar para dar consistência e 

concretude ao seu preceito mais fundamental: “Pessoas são o nosso diferencial”.161 

Neste sentido, pode-se questionar o critério de contratar preferencialmente o (a) 

trabalhador (a) que fornece menos atestado e os procedimentos de segurança em relação 

aos terceirizados, que não usavam perneira/caneleira em Ipaussu no dia da entrevista. 

 

                                                           
160 Trata-se do Projeto de Lei nº 234/2007. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br > .  
Acesso em: 21/07/2013. 

161 Disponível em < http://pt.raizen.com.br/pt-br/a-raizen/relatorio-de-sustentabilidade >.  
Acesso em: 19/07/2013. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/TRABALHO-E-PREVIDENCIA/442203-TRABALHO-REJEITA-RECONHECIMENTO-DO-CORTE-DE-CANA-COMO-INSALUBRE.html
http://pt.raizen.com.br/pt-br/a-raizen/relatorio-de-sustentabilidade
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Anexo I: Quadro 2 - Unidades de produção sucroalcooleira 
da Raízen. Brasil. 2013 

   UF Unidade Razão Social CNPJ Município Atividade principal Atividades secundárias 

GO COSAN JATAÍ  

COSAN 
CENTROESTE S.A. 
AÇÚCAR E ÁLCOOL 08.619.844/0003-99 JATAÍ Fabricação de álcool  

Fabricação de açúcar em bruto / Cultivo de cana-de-
açúcar 

MS RAÍZEN CAARAPÓ 

RAIZEN CAARAPO 
S/A AÇÚCAR E 
ÁLCOOL 
(Matriz) 09.538.989/0001-66 CAARAPÓ 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Cultivo de cana-de-açúcar / 
Comércio atacadista de açúcar  / Comércio atacadista de 
produtos alimentícios em geral / Geração de energia 
elétrica / Comércio atacadista de energia elétrica / 
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
condicionado / Outras atividades de serviços prestados 
principalmente às empresas não especificadas 
anteriormente / Outras sociedades de participação, 
exceto holdings / Distribuição de energia elétrica 

SP 
RAIZEN DA 
BARRA  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0003-30 BARRA BONITA  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de açúcar de cana refinado / Fabricação de 
álcool / Fabricação de outros produtos alimentícios não 
especificados anteriormente /Fabricação de produtos 
farmoquímicos / Geração de energia elétrica / Comércio 
atacadista de energia elétrica / Distribuição de energia 
elétrica / Produção e distribuição de vapor, água quente 
e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN 
BENALCOOL  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0083-14 

BENTO DE 
ABREU  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN BOM 
RETIRO  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0120-01 CAPIVARI  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica  / 
Comércio atacadista de energia elétrica  / Distribuição 
de energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, 
água quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-
açúcar 
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UF Unidade Razão Social CNPJ Município Atividade principal Atividades secundárias 

SP RAIZEN BONFIM  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0065-32 GUARIBA  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN COSTA 
PINTO  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0121-84 PIRACICABA  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica 
/Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição 
de energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, 
água quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-
açúcar 

SP 
RAIZEN 
DESTIVALE  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0066-13 ARAÇATUBA Fabricação de álcool  

Fabricação de açúcar em bruto / Geração de energia 
elétrica / Comércio atacadista de energia elétrica / 
Distribuição de energia elétrica / Produção e 
distribuição de vapor, água quente e ar condicionado / 
Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN 
DIAMANTE 

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0095-58 JAÚ 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN DOIS 
CÓRREGOS  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0072-61 

DOIS 
CÓRREGOS  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 
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UF Unidade Razão Social CNPJ Município Atividade principal Atividades secundárias 

SP RAIZEN GASA 
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0068-85 ANDRADINA  Fabricação de álcool  

Fabricação de açúcar em bruto / Geração de energia 
elétrica / Comércio atacadista de energia elétrica / 
Distribuição de energia elétrica / Produção e 
distribuição de vapor, água quente e ar condicionado / 
Cultivo de cana-de-açúcar 

SP RAIZEN IBATÉ  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0125-08 IBATÉ 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP RAIZEN IPAUSSU  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0069-66 IPAUSSU  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN 
JUNQUEIRA  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0124-27 IGARAPAVA 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP RAIZEN MUNDIAL  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0097-10 MIRANDÓPOLIS  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP RAIZEN RAFARD 
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0122-65 RAFARD 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 
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UF Unidade Razão Social CNPJ Município Atividade principal Atividades secundárias 

SP 
RAIZEN SANTA 
HELENA  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0094-77 

RIO DAS 
PEDRAS  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 
RAIZEN SÃO 
FRANCISCO  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0096-39 ELIAS FAUSTO  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Geração de energia elétrica / Comércio atacadista de 
energia elétrica / Distribuição de energia elétrica / 
Produção e distribuição de vapor, água quente e ar 
condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP RAIZEN TAMOIO 
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0074-23 ARARAQUARA  

Fabricação de açúcar 
em bruto  Fabricação de álcool 

SP 
RAIZEN 
UNIVALEM  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0067-02 VALPARAÍSO  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

SP 

RAIZEN 
ARARAQUARA 
(Usina Zanin) 

RAIZEN 
ARARAQUARA 
AÇÚCAR E ÁLCOOL 
LTDA (Matriz) 43.960.335/0001-64 ARARAQUARA  

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Cultivo de cana-de-açúcar / 
Cultivo de soja / Cultivo de milho / Geração de energia 
elétrica / Comércio atacadista de energia elétrica / 
Distribuição de energia elétrica / Produção e 
distribuição de vapor, água quente e ar condicionado 

SP 

RAIZEN TARUMÃ 
(Usina Nova  
América S/A) 

RAÍZEN TARUMÃ 
Ltda. (Filial) 62.092.739/0037-39 MARACAÍ 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Geração de energia elétrica / 
Comércio atacadista de energia elétrica / Distribuição de 
energia elétrica / Produção e distribuição de vapor, água 
quente e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 



139 

 

 

UF Unidade Razão Social CNPJ Município Atividade principal Atividades secundárias 

SP 

RAIZEN 
PARAGUAÇU 
(Paralcool)  

RAIZEN 
PARAGUAÇU S/A 
(Matriz) 52.189.420/0001-61 

PARAGUAÇU 
PTA. 

Fabricação de açúcar 
em bruto  Fabricação de álcool 

SP RAIZEN TARUMÃ 
RAIZEN TARUMÃ 
Ltda. (Matriz) 62.092.739/0001-28 TARUMÃ 

Fabricação de açúcar 
em bruto  

Fabricação de álcool / Fabricação de açúcar de cana 
refinado / Geração de energia elétrica / Comércio 
atacadista de energia elétrica / Distribuição de energia 
elétrica / Produção e distribuição de vapor, água quente 
e ar condicionado / Cultivo de cana-de-açúcar 

Fontes: Raízen e fontes diversas. Elaboração: IOS, julho de 2013 
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Anexo II: Quadro 3 - Sindicatos de trabalhadores (as) rurais e unidades de produção sucroalcooleira da Raízen.  
Brasil. 2013 

 

UF Unidade Razão Social CNPJ Município Sindicato de trabalhadores (as) 

Filiação a 
Central 
Sindical 

GO COSAN JATAÍ  

COSAN 
CENTROESTE S.A. 
AÇÚCAR E ÁLCOOL 08.619.844/0003-99 JATAÍ 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE JATAÍ N.D. 

MS RAÍZEN CAARAPÓ 

RAIZEN CAARAPO 
S/A AÇÚCAR E 
ÁLCOOL  (Matriz) 09.538.989/0001-66 CAARAPÓ 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE NOVA ANDRADINA UGT 

SP 
RAIZEN DA 
BARRA  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0003-30 BARRA BONITA  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE BARRA BONITA CUT 

SP 
RAIZEN 
BENALCOOL  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0083-14 

BENTO DE 
ABREU  

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
VALPARAISO CSP 

SP 
RAIZEN BOM 
RETIRO  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0120-01 CAPIVARI  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CAPIVARI E REGIAO CGTB 

SP RAIZEN BONFIM  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0065-32 GUARIBA  

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
GUARIBA-SP FS 

SP 
RAIZEN COSTA 
PINTO  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0121-84 PIRACICABA  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE PIRACICABA UGT 

SP 
RAIZEN 
DESTIVALE  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0066-13 ARAÇATUBA 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE ARACATUBA FS 
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UF Unidade Razão Social CNPJ Município Sindicato de trabalhadores (as) 

Filiação a 
Central 
Sindical 

SP 
RAIZEN 
DIAMANTE 

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0095-58 JAÚ 

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
JAU UGT 

SP 
RAIZEN DOIS 
CÓRREGOS  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0072-61 DOIS CÓRREGOS  

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
DOIS CORREGOS UGT 

SP RAIZEN GASA 
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0068-85 ANDRADINA  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE ANDRADINA CUT 

SP RAIZEN IBATÉ  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0125-08 IBATÉ 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE IBATE - SP FS 

SP RAIZEN IPAUSSU  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0069-66 IPAUSSU  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CHAVANTES N.D 

SP 
RAIZEN 
JUNQUEIRA  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0124-27 IGARAPAVA 

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
IGARAPAVA UGT 

SP RAIZEN MUNDIAL  
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0097-10 MIRANDÓPOLIS  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE MIRANDOPOLIS E LAVINIA  CGTB 

SP RAIZEN RAFARD 
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0122-65 RAFARD 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CAPIVARI E REGIAO CGTB 

SP 
RAIZEN SANTA 
HELENA  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0094-77 RIO DAS PEDRAS  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CAPIVARI E REGIAO CGTB 

SP 
RAIZEN SÃO 
FRANCISCO  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0096-39 ELIAS FAUSTO  

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS 
DE CAPIVARI E REGIAO CGTB 



142 

 

 

UF Unidade Razão Social CNPJ Município Sindicato de trabalhadores (as) 

Filiação a 
Central 
Sindical 

SP RAIZEN TAMOIO 
RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0074-23 ARARAQUARA  

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
ARARAQUARA CUT 

SP 
RAIZEN 
UNIVALEM  

RAIZEN ENERGIA 
S/A  08.070.508/0067-02 VALPARAÍSO  

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
VALPARAISO CSP 

SP 

RAIZEN 
ARARAQUARA 
(Usina Zanin) 

RAIZEN 
ARARAQUARA 
AÇÚCAR E ÁLCOOL 
LTDA (Matriz) 43.960.335/0001-64 ARARAQUARA  

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
ARARAQUARA CUT 

SP 

RAIZEN TARUMÃ 
(Usina Nova América 
S/A) 

RAÍZEN TARUMÃ 
Ltda. (Filial) 62.092.739/0037-39 MARACAÍ 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
EMPREGADOS RURAIS DE ASSIS N.D 

SP 

RAIZEN 
PARAGUAÇU 
(Paralcool)  

RAIZEN 
PARAGUAÇU S/A 
(Matriz) 52.189.420/0001-61 

PARAGUAÇU 
PTA. 

SINDICATO DOS TRABALHADORES E 
EMPREGADOS RURAIS DE PARAGUACU 
PAULISTA CUT 

SP RAIZEN TARUMÃ 
RAIZEN TARUMÃ 
Ltda. (Matriz) 62.092.739/0001-28 TARUMÃ 

SINDICATO DOS EMPREGADOS RURAIS DE 
TARUMÃ – SP  N.D. 

Fontes: Raízen; Cadastro Nacional da CUT; CNES/MTE e fontes diversas.  
Elaboração: IOS, julho de 2013 
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