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A pesquisa analisa o processo de mobilidade da força de trabalho assalariada no 

município de Sertãozinho a partir das alterações macroeconômicas e setoriais. Com base 

nos levantamentos realizados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego são analisadas as 

três principais fases de transformação da agroindústria sucroalcooleira: 1975-1979, 

determinado pela forte presença dos incentivos fiscais (Proálcool) resultando no aumento do 

número de indústrias vinculadas ao setor e a conseqüente elevação do número de posto de 

trabalho; 1980-1990, marcado pela crise fiscal do Estado e a redução de políticas setoriais, 

sobretudo a partir de 1985; e, um terceiro período, após 1990, com a desregulamentação, 

quando se observa como estas dinâmicas alteraram a distribuição de empresas nos 

subsetores da indústria de transformação do município. Verificou-se que o número de 

indústrias dos ramos metal-mecânico representou 53%, do total do parque industrial 

instalado no município e ocupou 59%, da força de trabalho no ano 1975. Essas atividades 

tradicionais apresentaram um decréscimo de 7%, na importância do parque e conseqüente 

redução de 19%, no número de empregos comparados com o ano de ano de 1999. Os 

setores químico, têxtil, borracha e produtos alimentícios representavam em 1975, 20% do 

número de estabelecimentos e 27% da força produtiva, já em 1999, essas indústrias 

compunham 27% do parque, ocupavam cerca de 55% do total de empregos, todos esses 

processos foram profundamente determinados pelas políticas estabelecidas que alteraram a 

base de composição orgânica do capital, engendrando processos de intensificação 

tecnológica e terceirização do trabalho. 

Introdução 

 A atividade canavieira é uma das mais antigas do Brasil. Como expressão do 

processo de apropriação capitalista do território, tem se expandido e assumido importância 

para as indústrias de transformação, aos seus subsetores e conseqüentemente na 

incorporação, retenção, mobilidade e dispersão da força de trabalho. 
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 Tais processos se redefinem sob a ótica do território, de concentração e da 

mobilidade no emprego e no desempenho funcional visualizado, sobretudo este último, no 

processo de fragmentação corporativa (Thomaz Jr, 2003). 

 Diante de tais alterações novas “tarefas” foram inseridas e representaram a mudança 

do conteúdo do trabalho, na fragmentação, precarização e na dinâmica de seu exercício no 

manejo do tempo, de materiais e movimento. Fundaram tais processos a transição e a 

mobilidade dos antigos postos para novas tarefas e funções em que a complexidade e 

repetitividade dependem gradativamente da passagem de funções especializadas para as 

múltiplas tarefas impostas pelo processo de produção. 

 Este texto busca aferir os processos gradativos destas passagens no que se refere 

aos subsetores da indústria de transformação e ocupação do trabalho em decorrência das 

alterações nos parques técnico-produtivos sucroalcooleiros forjadas por políticas setoriais e 

macroeconômicas no período de 1975 a 1999. 

1- Composição orgânica do Capital 

 A base de sustentação teórica desse artigo se estabelece na perspectiva da 

composição orgânica do capital, definida em Marx (1985), a partir dos efeitos do 

crescimento do capital no processo produtivo sobre os desígnios da classe trabalhadora. 

Neste caso, é preciso retomar o duplo sentido com que tal processo se materializa: o 

primeiro, de valor, é determinado na proporção em que se divide em capital constante 

(meios de produção) e capital variável (força de trabalho). Numa dinâmica em que as 

afirmações de Schumpeter (1982), são referenciadas à medida que inovações tecnológicas 

– investimentos - realizam a produção em proporção significativamente superior ao estágio 

anterior, sem com isso superar os “sonhos dos reformadores” e estabelecer, como sugere 

ao autor, um patamar estritamente crítico da taxa de crescimento da produção total. Trata-se 

exatamente do inverso do que propõe a análise schumpteriana, os processos resultam em 

aumento da mais valia relativa que se processa com as profundas alterações técnico-

produtivas, dentre elas a redução das taxas de empregabilidade e inclusão dos 

trabalhadores. 

No setor sucroalcooleiro tal mecanismo foi mediado pela política de Estado que 

passou a alterar profundamente as bases da produção do açúcar e do álcool, ao longo do 

período analisado. 

De outra parte, na perspectiva da matéria, como afirma Marx, ela se estrutura no 

processo de produção, entre a massa dos meios de produção utilizados (trabalho morto) e o 

montante de trabalho exigido para seu emprego (trabalho vivo) revelando o grau de 
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composição técnica (esta última, no sentido da produção, como mediação entre trabalho e 

instrumentos) que espelha as modificações na composição orgânica do capital. 

Desta feita, não se trata apenas de uma estruturação/reestruturação da produção, de 

e para o mercado, mas de novas determinações nas relações sociais que se desenrolam na 

base material de produção, concorrendo com a fragmentação e terceirização do trabalho, 

forjados com os novos paradigmas de gestão. 

As inovações tecnológicas, entendidas como síntese do trabalho humano em sua 

relação com a natureza se concretizam na base da lei geral da acumulação, a na prescrita 

“destruição criadora” schumpeteriana - como modelos de produção - promovem o 

desenvolvimento e o crescimento econômico. Por sua vez, constituem-se, também, como 

destruição criadora da destruição - no amplo sentido dialético que a engendra – dos 

mecanismos de resistência à exclusão do trabalho, na anulação do trabalho vivo no 

processo de produção do setor em análise, primeiramente, mediada pelo Estado e 

posteriormente pela lógica específica do mercado quando de sua desregulamentação. 

2- O setor sucroalcooleiro e sua transformação 

 Quase não se moia cana para a produção de álcool e até os anos de 1975, era 

elaborado nas destilarias anexas de forma secundária nesse complexo agroindustrial. 

Muitas vezes, era preferível produzir melaço e comercializá-lo a produzir álcool. A 

importância do etanol, nessa cadeia produtiva, cresce com o Programa Nacional do Álcool 

(Proálcool), que lhe garante preço e mercado. 

 O Proálcool surge para a economia nacional, como uma proposta energética aos 

derivados de petróleo e, no plano setorial, como uma alternativa aos empresários que 

haviam aumentado a capacidade das unidades produtivas. Fortemente estimuladas pelos 

programas federais entre 1970/1975, para venderem açúcar no mercado internacional 

(Carvalho, 2002). 

 O Programa teve três períodos claros: a expansão moderada (1975-1979), que, pelo 

financiamento da montagem e ampliação das destilarias anexas às usinas existentes, 

aumentou significativamente a área tradicional de açúcar e a destilação de álcool anidro 

para ser misturado à gasolina; a expansão acelerada (1980-1985), que aumentou a 

produção de álcool hidratado, para uso em motores a álcool, baseando-se na montagem de 

destilarias autônomas localizadas nas novas plantações de cana, em regiões anteriormente 

ocupadas por outras culturas e a desaceleração e crise (1986-1990). 

 A partir do final da década de 1980 e, principalmente, após a extinção do IAA 

(Instituto do Açúcar e Álcool), ocorrida em março de 1990, o controle e o planejamento do 

setor sucroalcooleiro ficaram a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Regional da 
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Presidência da República e, posteriormente, com o Conselho Interministerial do Álcool 

(CIMA), presidido pelo Ministério da Indústria e Comércio até 1999, quando passou para o 

Ministério da Agricultura. A indefinição quanto ao órgão responsável pela regulamentação 

do setor foi uma das causas da lentidão na adoção de novas regras de gestão e de políticas 

específicas para o álcool. 

Ao longo da década de 90, esses órgãos foram paulatinamente eliminando os 

mecanismos de controle e planejamento da produção, embora com vários adiantamentos e 

sem a construção de mecanismos de gestão que substituíssem o planejamento estatal 

(Moraes, 2000). Uma regulação, entretanto, que vem sendo marcada por medidas não 

duradouras, quase sempre casuais, muitas vezes para dar conta dos efeitos das variações 

sazonais que marcam a base agrícola do complexo canavieiro (Ramos, 2002). 

A agroindústria canavieira do Brasil entrou em uma nova fase com o processo de 

desregulamentação de suas atividades, tal processo pode ser resumido numa seqüência 

iniciada pela liberação da produção e da comercialização, com o fim do monopólio do 

governo federal nas exportações e extinção das quotas de comercialização interna de 

açúcar em 1988, passando pela eliminação das quotas de produção em 1991, e pela 

liberação da comercialização do álcool combustível em 1998, atingindo os preços dos bens, 

que começou com os do açúcar e do álcool anidro. 

De maneira geral, o complexo parece apontar para a diminuição da heterogeneidade 

produtiva. Como mostra Ramos (1999), essa característica já se destacava na integração 

vertical em grande medida determinada pela intervenção estatal entre 1930 e 1990. 

As transformações técnico-produtivas que estão ocorrendo no setor para um novo 

ambiente competitivo, já que não tem havido mais significativos aportes de recursos 

públicos subsidiados e foram extintos quase totalmente as normas legais ou regulamentos 

que sustentavam a sobrevivência de unidades e empresas não eficientes e sancionavam 

condutas não condizentes com maior liberdade de mercado. 

Neste contexto, se revelou a existência de produtores que optaram pelo maior 

desenvolvimento tecnológico de suas estruturas produtivas, seja no âmbito agrícola, 

industrial e/ou administrativo, demarcando outra dinâmica nesse processo de evolução da 

agroindústria canavieira no Brasil. O uso de avançadas tecnologias agrícolas, industriais e 

novas formas de gestão evidenciou a preocupação em reduzir custos, enquanto 

aproveitamento econômico dos subprodutos derivados da cana é cada vez mais 

intensificado (Shikida, 1997). 

Diante do panorama de globalização da economia e acirramento da concorrência, e 

em face de mudança de paradigmas - de subvencionista (intervenção estatal) ao tecnológico 
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(avançadas tecnologias) - as empresas passaram a atentar para novas estratégias em nome 

da maior “competitividade e sobrevivência do setor sucroalcooleiro”, que se consolidaram 

essencialmente na minimização/exclusão do trabalho vivo no processo de produção. 

3- Mobilidade da força de trabalho 

 A concentração do capital tem sido fator indutor da mobilidade de força de trabalho 

no sentido de seu conteúdo, desempenho e outras dimensões, bem como, de processos de 

desterritorialização. 

 Recentemente, o debate acerca das transformações técnico-produtivas ganhou mais 

impulso, a partir de análises sobre a evolução da estrutura do emprego e perda de 

participação relativa das ocupações industriais, diante do avanço na concorrência 

intercapitalista e da adoção de um novo paradigma tecnológico que estariam provocando 

alterações significativas nas economias avançadas. 

 O Brasil, assim, apesar dos avanços no campo técnico-produtivo mantém uma 

participação relativamente baixa nas ocupações profissionais superiores e, por 

conseqüência, bem maior para as ocupações profissionais inferiores. 

 Em outras palavras, a concentração de um expressivo setor de manufaturas amplia e 

fortalece os serviços modernos, especialmente aqueles vinculados ao novo padrão técnico-

produtivo. Sem essa industrialização plenamente desenvolvida, portanto, o setor terciário 

tenderia a não ter condições favoráveis para generalizar, por exemplo, as ocupações 

profissionais superiores e mais qualificadas. Um processo que caracteriza a concentração 

não apenas sob o aspecto territorial, mas também, pelo perfil ocupacional uma hipertrofia da 

oferta em setores de maior demanda por trabalho não especializado, e em constante 

retração nos dois pólos da produção (especializado/não especializado). 

 O que pode ocorrer, algumas vezes, é a utilização de trabalhadores qualificados em 

ocupações com menor grau de exigência profissional, como fenômeno resultante do 

acirramento da competição no mercado de trabalho, e a marginalização dos trabalhadores 

com baixa qualificação. Nesse caso, o fato de as ocupações estarem sendo preenchidas por 

trabalhadores com maior qualificação em detrimentos daqueles com menor qualificação 

deve-se muito ao estímulo da oferta (existência da força de trabalho escolarizada) do que à 

demanda de mão-de-obra (empregos de baixa qualificação). (Salm, apud, Pochmann, 

2001). 

 Verifica-se, portanto, que os rearranjos territoriais e, conseqüentemente, as 

redefinições locacionais do domínio espacial da demanda por empregos e ocupações 

alteraram profundamente o universo simbólico e a subjetividade da classe que vive do 

trabalho. (Thomaz Jr, 2002). 
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4- Aspectos Metodológicos 

 Valendo-se inicialmente de nível de pesquisa, em que o objetivo primordial é a 

análise das características de determinado processo, busca-se refletir algumas dimensões 

do conceito de mobilidade do trabalho, os fatores indutores na perspectiva das políticas 

macroeconômicas e setoriais e, por sua vez, na mudança da composição técnica do 

trabalho no setor sucroalcooleiro. 

 Não obstante a isso, perscruta-se avançar para além da simples identificação da 

existência de relações entre as variáveis, e pretende discutir a natureza das transformações 

dos subsetores da agroindústria sucroalcooleira e de suas articulações com os processos e 

taxas de ocupação nas diversas etapas de seu desenvolvimento, seja ante o agente 

regulador e fomentador do setor, seja frente a um cenário de globalização da economia e 

acirramento da concorrência, e desregulamentação que se aprofundou a partir de 1990. 

 Nesse contexto, o delineamento deste trabalho perpassa pelas contribuições dos 

diversos autores acerca da temática supra citada, bem como, o levantamento de dados 

junto às Usinas, aos órgãos públicos, como o IBGE (Instituto de Pesquisa Geografia e 

Estatística) e MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), para um estudo da mobilidade da 

força de trabalho assalariada no município de Sertãozinho no período em questão. 

5. Transformações Setoriais e Mobilidade do Trabalho 

 As análises sobre as transformações setoriais depreendem que as alterações 

técnico-produtivas e de gerenciamento da produção produziram efeitos quantitativos e 

qualitativos no conjunto de estabelecimentos dos subsetores da indústria de transformação 

ligados ao setor sucroalcooleiro. Não obstante tais processos apresentaram repercussões 

diretas na oferta e distribuição das ocupações assalariadas no município de Sertãozinho-SP. 

5.1- Transformações Setoriais 

 Em que pese o setor sucroalcooleiro ter concentrado seu período de expansão 

moderada exatamente no momento em que o conjunto da economia brasileira apresentava 

inflexão na trajetória de crescimento (Serra, 1982) sua expansão deveu-se fortemente à 

crise energética e ao choque do petróleo que segundo Carneiro (2002) oscilou fortemente 

dos preços históricos do pós-guerra, de US$ 3 o barril para US$ 15, em 1978, e atingir o 

pico de US$ 37 em 1981. A economia brasileira no início da década de 80 girou em torno 

dos problemas da crescente inflação, da crise fiscal do Estado e do pagamento da dívida 

externa. Com emprego de políticas recessivas, baseadas no corte do gasto público, no 

arrocho salarial, no corte do crédito, no aperto monetário e na desvalorização da moeda 

produziu um processo de estagnação econômica que rebateu sobre o setor sucroalcooleiro. 
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O agravamento da inflação e da crise fiscal do Estado - embora tenham sido 

utilizadas políticas de combate à inflação, particularmente o Plano Cruzado em 1986, todas 

fracassaram, não reverteram o quadro de inflexão negativa da atividade econômica, 

fragilizando ainda mais as formas de organização do trabalho - foram responsáveis pela 

eliminação das políticas setoriais em que pese o setor ter sido fortemente beneficiado na 

primeira metade da década, caracterizando o período de expansão acelerada, fortemente 

induzida pelos preços internacionais do petróleo. 

Não obstante, todos esses processos forjaram, nos anos 90, uma nova relação do 

Estado com a economia o que acabou concorrendo com um processo de 

desregulamentação, e no setor rural, particularmente, o término dos programas setoriais e 

dos subsídios no crédito rural. 

Nos anos 90, inaugurou-se, ainda, uma nova fase de reinserção externa, marcada 

pela abertura comercial, pela desregulamentação financeira e pela integração regional 

(Mercosul). A implantação de um novo modelo econômico nos anos 90 trouxe implicações 

significativas para as empresas que atuam no país. Estabeleceu-se um processo de 

reestruturação empresarial no que diz respeito a programas de gestão da produção, de 

reorganização do trabalho e de inovação tecnológica, fundamentos competitivos para uma 

busca de maior produtividade do trabalho (Pochmann, 2001). 

 No segmento agrícola a modernização tecnológica vincula-se, de um lado, à elevada 

participação da matéria prima na formação dos custos de produção tanto do açúcar como do 

álcool, e, de outro, ao fato de que esses produtos, são, na realidade, “fabricado” no campo, 

com o seguimento industrial limitando-se a extraí-los da cana. O objetivo econômico do 

primeiro segmento deve ser o de produzir o máximo de matéria-prima de boa qualidade (isto 

é, com alto teor de sacarose) por unidade de área e aos menores custos por pessoa 

ocupada. Para atingi-lo, as biotecnologias contribuem de duas maneiras: (I) acelerando e 

aperfeiçoando os processos de criação e difusão de novas variedades que sejam mais 

produtivas, mais resistentes a doenças e pragas, e melhor ajustadas às necessidades da 

produção, tanto agrícola como industrial; e (II) aumentando a eficiência dos tratos culturais 

antes e depois das colheitas (Szmrecsányi, 2002). Existe amplo consenso a respeito do fato 

de a cana-de-açúcar ser uma matéria-prima de aproveitamento múltiplo, cujos produtos 

intermediários e finais são dotados de grande versatilidade, e podem ser submetidos a 

diversos tipos de processamento industrial, e dar origem a um grande número de derivados, 

co-produtos e subprodutos, cujas possibilidades de utilização são também muito numerosas 

e variadas. Essa diversidade poderá vir a acentuar-se ainda mais através do tempo e com o 

progresso técnico. Por causa disso, e pelo fato de essa espécie vegetal constituir uma fonte 

renovável de alimentos, de energia e de materiais variados. 
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 Segundo o autor, o mesmo se dá, pelo menos em parte, com as utilizações 

alternativas do bagaço externas ao estabelecimento que o produz e que, em conseqüência, 

pode comercializá-lo como combustível, como ração para alimentação animal, ou como 

matéria-prima para a fabricação de papel. São essas utilizações externas que nos parecem 

tecnológica e economicamente mais interessantes, e sobre as quais temos algo mais a 

dizer. 

 Para qualquer usina de açúcar ou destilaria autônoma de álcool, o bagaço, em razão 

de seu caráter residual, tem um custo extremante baixo. O principal incentivo para a sua 

conservação, e o seu posterior aproveitamento ou venda, por meio da melhoria da eficiência 

energética da unidade agroindustrial que o utiliza como combustível, deriva de seu alto valor 

de mercado, o qual em São Paulo chega a alcançar os mesmos níveis dos preços de cana 

crua vendida para moagem. As possíveis sobras de bagaço são bem maiores na produção 

de álcool direto do que na do açúcar e de álcool residual, e podem facilmente atingir um 

terço ou mais do total obtido por meio da moagem. Essas sobras, por sua vez, têm um bom 

aproveitamento na produção de materiais celulósicos e de furfurol. 

 O furfurol é o mais importante subproduto da produção de celulose e de papel, trata-

se de um líquido residual obtido com base no tratamento das pentosanas da polpa do 

bagaço. Por causa de seu alto teor de açúcar, o furfurol de cana constitui um excelente 

mosto para a produção, por via fermentativa, de proteínas para rações. Seu uso mais 

importante, porém, do ponto de vista econômico, tem sido como insumo ou matéria-prima 

para a fabricação de nylon, plásticos e lacas, solventes para lubrificantes, álcoois especiais 

etc. (Szmrecsányi, 2002) 

 Este conjunto de transformações na base técnica e de produção passa a expressar a 

ampliação promovida nos diversos subsetores dando início a uma nova estrutura industrial e 

redefinindo a cadeia produtiva no município de Sertãozinho.  

TABELA 1 -NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS SEGUNDO OS SUBSETORES DA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO EM SERTÃOZINHO/SP - 1975 A 1991 

SUBSETORES DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1975 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Indústria de produtos minerais não metálicos 15 6 7 7 4 5 6 7
Indústria metalúrgica 39 18 24 28 26 32 32 30
Indústria mecânica 74 24 22 24 25 27 28 30
Indústria do material elétrico e de comunicações 4 1 1 1 2 3 3 4
Indústria do material de transporte 8 6 9 8 9 7 6 7
Indústria da madeira e do mobiliário 13 14 12 14 14 13 16 16
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 16 5 5 5 4 5 6 5
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. Div. 1 4 7 13 14 16 13 14
Ind. química de produtos farmacêuticos, veterinários, perf. 7 5 5 9 11 11 13 13
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 4 1 2 3 5 4 9 10
Indústria de calçados 0 0 0 0 0 1 1 1
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 32 17 16 13 14 14 17 19
Total 213 101 110 125 128 138 150 156
Fonte: IBGE, 1975< RAIS - MTE/SPPE/CGETIP 1985- 1990          
 

TABELA 2 -NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS SEGUNDO OS SUBSETORES DA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO EM SERTÃOZINHO/SP - 1992 A 1999 
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SUBSETORES DA IND. DE TRANSFORMAÇÃO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Ind. de produtos minerais não metálicos 6 8 3 7 6 7 9 12
Ind. Metalúrgica 29 29 42 46 54 54 51 59
Ind. Mecânica 32 35 30 35 34 44 41 49
Ind. do material elétrico e de comunicações 7 9 8 10 10 10 9 8
Ind. do material de transporte 6 6 3 8 9 8 9 8
Ind. da madeira e do mobiliário 17 15 13 18 22 25 23 23
Ind. do papel, papelão, editorial e gráfica 4 3 6 2 6 7 8 10
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. Div. 13 11 6 5 8 9 8 8
Ind. química de produtos farmac., veteri., perfumaria, ... 14 11 22 21 19 20 18 22
Ind. têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 5 6 5 6 4 4 5 6
Ind. de calçados 2 1 0 0 0 0 0 1
Ind. de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 17 17 26 26 25 27 27 27
Total 152 151 164 184 197 215 208 233
Fonte: RAIS - MTE/SPPE/CGETIP  
 

Na Tabela 1 observa-se que no período de implementação do Proálcool (1975-1979) 

expansão moderada, as indústrias metais-mecânicas respondiam por 53,05% do total do 

parque instalado, quando no município o número total de estabelecimentos superava as 200 

unidades. No período seguinte em que pese o tratamento na literatura como forte expansão 

(acelerada), o que se processa na região é um processo de concentração produtiva e 

ampliação das instalações das usinas. 

Na estrutura industrial, porém, não ocorre um aprofundamento do processo de 

diversificação e o número total de estabelecimentos apresenta apenas 100 unidades 

produtivas, no período de aceleração (1980-1085). 

Nos anos e 1986-1990, período de desaceleração e crise o número total de 

estabelecimentos não ultrapassa a casa das 150 unidades de produção. 

Por sua vez, é somente após 1990, período marcado pela desregulamentação e 

abertura comercial brasileira, que ocorrem dois movimentos distintos, de um lado o 

crescimento do número de estabelecimentos no setor metal-mecânico decorrente de 

processos de terceirização e fragmentação industrial que promoveu um crescimento na 

ordem de 80% entre 1991 – 1999, e no número total de estabelecimentos da ordem de 49%. 

O segundo movimento se refere ao processo de diversificação da base produtiva 

espelhada no aumento do número de estabelecimentos no subsetor da indústria de madeira 

e mobiliário em 43%; no subsetor das indústrias de papel, papelão, editorial e gráfica em 

50%; nas indústrias químicas, de produtos farmacêuticos, veterinários, perfumaria em 69%, 

e, no subsetor das indústrias de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico em 42%, para 

o mesmo período. 

Demonstrando como os subsetores ligados à indústria sucroalcooleira acabaram 

redefinindo e espacializando atividades e relações produtivas, marcadas por um vigoroso 

processo de concentração de capital no processo de produção acompanhado fortemente 

pela inversão de tecnologia decorrente das políticas de desregulamentação que 
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promoveram fusões e alterações no caráter das atividades e, como salientaremos, no perfil 

de ocupação e da distribuição das ofertas de trabalho. 

5.2 A mobilidade da força de trabalho 

A mobilidade da força de trabalho deve ser refletida no âmbito de sua territorialidade 

e de alteração do conteúdo do trabalho expresso nas funções/especializações que o 

desenvolvimento capitalista engendra. 

No âmbito da territorialidade a dinamização do setor sucroalcooleiro promovida ao 

longo das duas primeiras fases (moderada e acelerada), de forma mais evidente, do que na 

análise dos estabelecimentos, teve um papel extremamente indutor no crescimento e 

concentração populacional em Sertãozinho, quando entre 1950 e 1960 o município 

apresentava um crescimento de 36%, e, no período subseqüente, entre 1970 e 1980, atingiu 

39,7%, quando da implementação das principais políticas setoriais na região (Proálcool), 

como pode ser observada a mobilidade territorial demarcada pelos processos migratórios 

fortemente ocorridos na região. (Tabela 03). 

Tabela 03: População do Município de Sertãozinho/SP – 1940 – 2000. 

Ano 1940 1950 1960 1970 1980 1991 1996 2000 

Urbana 5.505 6.326 13.758 22.859 45.415 73.568 83.508 94.655 

Rural 11.782 10.573 12.683 8.200 6.096 5.208 5.036 4.133 

Total 17.287 16.899 26.441 31.059 51.511 78.776 88.544 98.788 

Fonte:FIBGE – Censos 1940-2000. 

A mobilidade da força de trabalho, ocasionada por um processo de reestruturação 

produtiva, se torna evidente ao longo dos anos 90, como nos mostra as Tabelas 4 e 5. 

TABELA 4 – NÚMERO DE EMPREGOS (EM 31/12) SEGUNDO OS SUBSETORES DA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO EM SERTÃOZINHO/SP - 1975 A 1991 

SUBSETORES DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 1975 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Indústria de produtos minerais não metálicos 47 17 40 13 11 15 18 21
Indústria metalúrgica 675 301 460 451 466 618 455 456
Indústria mecânica 1464 4.979 4.029 3.794 4.096 3.595 3.013 3.065
Indústria do material elétrico e de comunicações 88 21 32 32 33 37 28 28
Indústria do material de transporte 134 90 116 128 98 139 88 95
Indústria da madeira e do mobiliário 55 103 104 88 83 79 108 81
Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 118 80 71 32 21 59 35 31
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, ind. diversas 1 63 123 170 113 144 125 101
Ind. Química de produtos farmacêuticos, veterinários, perfum. 38 70 64 94 75 77 96 76
Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 49 1 5 8 19 15 29 23
Indústria de calçados 0 0 0 0 0 1 2 1
Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 908 3.364 3.149 2.799 2.977 3.537 3.674 3.397
Total 3577 9.089 8.193 7.609 7.992 8.316 7.671 7.375
Fonte: IBGE, 1975 - RAIS - MTE/SPPE/CGETIP 1985-1990          
 

TABELA 5 – NÚMERO DE EMPREGOS (EM 31/12) SEGUNDO OS SUBSETORES DA INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO EM SERTÃOZINHO/SP - 1992 A 1999 
SUBSETORES DA IND. DE TRANSFORMAÇÃO 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Ind. de produtos minerais não metálicos 16 20 12 29 29 41 58 61
Ind. metalúrgica 322 346 1.096 1.091 868 1.022 1.107 1.265
Ind. mecânica 2.741 2.548 2.093 1.502 1.455 1.472 1.139 1.018
Ind. do material elétrico e de comunicações 54 63 23 37 34 25 27 21
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Ind. do material de transporte 56 64 36 37 41 172 199 55
Ind. da madeira e do mobiliário 87 90 55 111 119 110 116 111
Ind. do papel, papelão, editorial e gráfica 8 4 8 4 9 15 21 20
Ind. da borracha, fumo, couros, peles, similares, diversas 85 93 101 719 737 714 710 676
Ind. Química de produtos farmac., veter., perfumaria, ... 97 100 166 185 152 178 185 186
Ind. têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 18 25 2 21 10 30 22 27
Ind. de calçados 2 1 0 0 0 0 0 1
Ind. de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 2.846 2.021 3.871 3.654 5.202 2.651 3.721 2.235
Total 6.332 5.375 7.463 7.390 8.656 6.430 7.305 5.676
 Fonte: RAIS - MTE/SPPE/CGETIP                 
 

 O crescimento populacional urbano denota de um lado a ocupação de um 

grande contingente de trabalhadores não exclusivamente no setor industrial, mas também 

nas fases de plantio e colheita da cana. No âmbito dos subsetores da indústria de 

transformação, observa-se a capacidade de incorporação de trabalho vivo no processo 

produtivo. Neste caso a expansão moderada do setor 1975-1979, inicialmente com 3577 

empregos apresentou significativo crescimento, atingindo no período de expansão 

acelerada, um total de 9.689, um crescimento da ordem de 171%. 

 Evidencia, ainda, a tabela 4 o processo de desaceleração e crise ao longo de 1986 a 

1990, com a queda de 18% no número de ocupações no setor. Este movimento constituiu-

se pela concentração da oferta marcando um processo de mobilidade territorial da força de 

trabalho. 

 Por sua vez, em que pese o aumento populacional forjado pelas ações indutoras de 

crescimento/concentração do capital decorrente dos fortes subsídios ao setor e dos 

investimentos diretos, mediados ou não por políticas do Estado, desdobraram-se novos 

processos de mobilidade dessa mesma população, notadamente sobre a alteração da 

importância das ocupações caracterizadas como superiores e de postos diretivos 

responsáveis pela utilização de trabalhadores com maior exigência de qualificação e 

escolaridade. Ao mesmo tempo, as profissões inferiores (operações simples e manuais), 

ainda majoritárias na estrutura ocupacional, estariam perdendo participação relativa 

constituindo, portanto, uma das faces dessa mobilidade, promovida como observado a partir 

de 1986, crise do setor, com a perda relativa da capacidade de incorporação do trabalho na 

produção. 

Uma característica importante da mudança na estrutura da ocupação diz respeito à 

perda de participação relativa das ocupações industriais. A composição das ocupações – 

ainda que mais dependentes do chamado setor terciário – parece continuar dependendo 

muito do setor industrial, porém agora mais de forma indireta, já que grande parte dos novos 

serviços oferecidos encontra-se ligado às empresas de manufaturas (Pochmann,2001). 

Os desdobramentos espaciais e territoriais ocasionados pelo complexo da 

reestruturação produtiva do capital, tendo em vista o novo choque de estratégias, impactam 

na geração de renda e emprego no município de Sertãozinho. 
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Ainda que considerando os períodos de instabilidade política e econômica no início 

da década de 90 (Plano Collor I e II e impeachment) verifica-se que a tendência de queda 

nas ocupações desde a fase de desaceleração e crise no setor sucroalcooleiro apresenta a 

continuidade na curva. 

Uma pequena inflexão ocorre particularmente nos anos iniciais da implantação do 

plano de estabilização econômica (Plano Real), tendo em vista o aumento das demandas 

internas que processaram um aumento no número de ocupações de 62%, entre 1993 – 

1996.(Tabela 5) 

Por sua vez, esse crescimento não representa uma alteração na trajetória de 

desenvolvimento tecnológico dos subsetores na produção canavieira, em sua contínua 

redução na capacidade de incorporação do trabalho vivo. 

Segundo Shikida (2001) muitas empresas têm atentado para novas estratégias 

tecnológicas em nome da sobrevivência setorial e de maior competitividade. O uso de 

avançadas tecnologias agrícolas, industriais e novas formas de gestão evidencia a 

preocupação em reduzir custos, enquanto o aproveitamento econômico dos subprodutos 

derivados da cana é cada vez mais intensificado. Ademais, a crescente concentração da 

produção em grandes grupos e a entrada de capital estrangeiro no setor canavieiro também 

constituem importantes mudanças nesse mercado. Diante do panorama de globalização da 

economia e acirramento da concorrência, em face da mudança de paradigmas, de 

subvencionista ao tecnológico. 

O montante de pequenas inovações experimentadas pela agroindústria canavieira, 

denota a capacidade de adaptar tecnologia em rotinas antes poucos visadas, mas que 

também maximizam ganhos na operação produtiva: substituição de cal por clarezina 

(elemento utilizado no tratamento de água e caldo); melhoria do processo de limpeza das 

caixas de evaporação (eram utilizadas só limpezas químicas e passou-se a utilizar a limpeza 

mecânica em um cronograma sistematizado; maior controle de processo mediante utilização 

de amostradores contínuos (o que dá mais representatividade nas mostras); implantação de 

sistema de balanço de massa diária, detectando as ineficiências setoriais do processo 

produtivo e conseqüentemente direcionando as ações corretivas de maneira mais eficiente; 

substituição de carregadeiras convencionais por triciclo tipo Bell (que maximiza a relação 

mão-de-obra/máquina); e implantação do transbordo na lavoura de cana. 

Observando as capacidades tecnológicas, agora no âmbito do investimento, o que se 

tem notado, afora a comum preocupação da agroindústria canavieira em investir naquilo que 

irá apresentar boas perspectivas de retorno financeiro (como sementes selecionadas, 

máquinas de alta geração – automação, co-geração de energia elétrica), são as fusões e 

aquisições (F&A). 
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As F&A derivam inicialmente das estratégias das corporações e são, em boa parte, 

conduzidas por dinâmicas setoriais específicas que levam a concentração de capital e/ou 

novos arranjos empresariais, ocasionados por fatores como os altos índices de 

endividamento, a fragmentação e estagnação do setor sucroalcooleiro e o ambiente 

concorrencial no Brasil. As estratégias utilizadas constituem uma alternativa para a 

adequação do porte e da estrutura organizacional das empresas ao mercado e à conjuntura 

econômica mundial. As vantagens das F&A são, mormente, são a viabilização da expansão 

(seja da esfera produtiva à distribuição) em prazo e custos menores, diminuição dos riscos 

associados ao planejamento e de desenvolvimento de linhas de produtos, remoção de 

barreiras à entrada de novos mercados e de concorrente em potencial. Nesse panorama, a 

redução dos custos e despesas derivadas da integração de estruturas administrativas, a 

profissionalização da gestão administrativa das usinas, os ganhos de escala, a consolidação 

do setor, as vantagens fiscais, a capitalização, a facilidade para a obtenção de 

financiamento para investimentos em expansão e modernização são os principais objetivos 

dos processos de F & A (Pasin e Neves, 2001, apud Shikida, 2001). 

Gráfico 1 – Produção de açúcar no município de Sertãozinho 1970/2000 
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Fonte: Dados fornecidos pelas usinas locais. Organização: Dulcinéia Aparecida 

Rissatti Ramos 

Todo esse processo determina fortemente a ampliação da capacidade produtiva do 

setor em uma concentração técnica e econômica que pode ser visualizado no avanço do 

processo de produção dos subprodutos principais da cana, o açúcar e o álcool, conforme os 

gráficos 1 e 2. 

Gráfico 2 – Produção de álcool no município de Sertãozinho 
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Produção de álcool na cidade de Sertãozinho em litros 1970/2000
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 Fonte: Dados fornecidos pelas usinas e destilarias locais. Organização: Dulcinéia 

Aparecida Rissatti Ramos 

Os avanços técnicos denotam a concentração da massa dos meios de produção e a 

redução do trabalho exigido para seu emprego e os processos de desmembramento de 

empresas (terceirizações) evidenciam as novas alternativas nas relações sociais de 

produção. 

6. Conclusões 

A agroindústria canavieira vem passando por significativas transformações em sua 

estrutura produtiva e na natureza das relações econômicas entre os vários agentes 

pertencentes a sua cadeia produtiva. A mudança de modelo desde 1990, ano da extinção do 

IAA e da desativação do Proálcool, o setor sucroalcooleiro tem respondido a um aumento da 

produção de álcool, açúcar, assim como, nos níveis gerais de produtividade. A expansão da 

produção do setor, com crescimento no volume das exportações e os aumentos, ainda que 

pequenos, da produtividade agrícola e do rendimento industrial, são resultado das 

incorporações tecnológicas e da diversificação produtiva que estão ocorrendo num ritmo 

bem mais rápido que nas décadas anteriores. 

 Toda essa evolução produtiva contraditoriamente é acompanhada pela redução do 

número de ocupações no setor analisado, apresentando uma queda de 52% entre 1996 – 

1999. Contraditoriamente representa esse período o aumento dos preços internacionais do 

açúcar no mercado, bem como a reorientação de reorientação de processamento do álcool 

no mercado interno, aumentando fortemente sua demanda com o aumento do percentual a 

ser adicionado na gasolina, alterando a referência do valor, e ampliando o que se 
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estabeleceu ao longo desta trajetória: um processo de exploração da mais valia relativa que 

acompanha a profunda alteração na composição orgânica do capital e seus reflexos sobre o 

trabalho e a organização sindical. 
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