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Áreas não metropolitanas do Brasil 
Estado de São Paulo  
com foco nas regiões produtoras de laranja 

SEÇÃO I. APRESENTAÇÃO 
1. QUADRO GERAL 

Neste relatório estima-se um salário de bem estar (living wage) para as áreas não metropolitanas do 
Estado de São Paulo, tendo como referência o mês de fevereiro de 2020. Aplica-se a metodologia 
elaborada por Richard e Martha Anker para estimar salários de bem estar (Anker e Anker 2017), adotada 
em mais de trinta países. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de campo na região citrícola, mais 
especificamente nas cidades de Araraquara, Bebedouro e Bauru e áreas adjacentes. A base empírica do 
relatório foi constituída por informações coletadas mediante visitas a residências e supermercados e 

entrevistas com famílias de trabalhadores e diversas entidades vinculadas à cadeia do suco de laranja,1 as 

quais foram complementadas por dados provenientes de órgãos governamentais e de pesquisa. 

A metodologia sobre salários de bem estar de Anker e Anker é adotada pela Global Living Wage Coalition 
(GLWC, Coalizão Global pelo Salário de Bem Estar), que considera o cálculo e a divulgação de parâmetros 
de salários de bem estar como o primeiro passo de um processo voltado a incrementar os salários dos 
trabalhadores inseridos nas cadeia globais de valor. Estimativas de salários de bem estar - tal como 
empreendido no presente relatório - não visam suplantar direitos adquiridos mediante acordos coletivos 
destinam-se antes a operar como um instrumento de apoio ao diálogo social entre trabalhadores e 
empregadores. Para muitos produtores de países em desenvolvimento os salários compõem uma parcela 
considerável dos custos de produção. Assim, é importante introduzir requisitos salariais nos critérios e 
sistemas de companhias e de entidades certificadoras — tal como é feito pelos integrantes da GLWC — 
com base no diálogo e no envolvimento dos agentes de cada segmento da cadeia global de valor. 

Ressalte-se que este relatório se refere tão somente à estimativa do salário de bem estar para as áreas 
não metropolitanas do Estado de São Paulo, ou seja, excluídas as regiões metropolitanas de São Paulo e 
Campinas. Para fins comparativos, foram utilizados os salários efetivamente pagos a diversos tipos de 
trabalhadores ocupados na produção/colheita de laranja e outros indicadores salariais. Assinale-se, 

                                                            
1 As principais pessoas e entidadas entrevistadas foram as seguintes: um sindicato de produtores rurais de 
Bebedouro; sindicatos de trabalhadores sediados em Araraquara, Bebedouro e Lucianópolis; a Federação dos 
Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (FERAESP), sediada em Bauru; um advogado trabalhista 
ligado a um dos sindicatos; cooperativas de pequenas fazendas; um promotor público de um tribunal regional do 
trabalho; um funcionário do Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) de Bauru; um empregado de 
um consórcio de empregadores do setor de laranja (encarregado de contratar a mão de obra para a temporada de 
colheita). Também foram feitas visitas a unidades de saúde públicas das maiores cidades. Procuramos contatar 
representantes das grandes companhias de processamento de laranja: Cutrale, Citrosuco e Louis Dreyfus. No caso 
da Citrosuco e da Louis Dreyfus, conseguimos conversar com seus gestores de sustentabilidade, mas devido aos 
cronogramas apertados, infelizmente eles não puderam agendar reuniões com a equipe de pesquisa. 
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ademais, que não é objetivo deste relatório avaliar o cumprimento de normas sociais, trabalhistas e 
ambientais nas fazendas da região. 

2. ESTIMATIVA DO SALÁRIO DE BEM ESTAR 

Nossa estimativa de um salário de bem estar bruto para áreas não metropolitanas do Estado de São Paulo 

é de R$ 2.551 (US$ 567) por mês,2 o que corresponde a R$ 98 (US$ 22) por dia de trabalho. Esse valor se 

refere à renda mensal que o trabalhador precisa obter ao longo do ano para que tenha um padrão de vida 
básico, porém decente. A Tabela 13, ao final do relatório, apresenta uma síntese dos procedimentos para 
estimar os valores que totalizam o salário de bem estar bruto. Na Tabela 14 relacionam-se os pressupostos 
essenciais adotados nesse processo. 

Note-se que os trabalhadores atuantes no cultivo da laranja (assim como na agricultura do Estado de São 
Paulo em geral) residem majoritariamente em áreas urbanas. Como se verá adiante, trata-se de uma 
região bastante urbanizada. Desta forma, o salário de bem-estar foi estimado para as áreas urbanas não 
metropolitanas do estado de São Paulo. 

No caso dos salários efetivamente pagos, que fornecem uma base de comparação com a nossa estimativa 
de salário de bem estar, utilizamos dados secundários referentes a trabalhadores agrícolas elementares 
(na sua maioria ocupados em coleta de laranja e em serviços gerais) e àqueles que operam máquinas na 
lavoura. Entretanto, os salários efetivamente pagos aos trabalhadores industriais da cadeia do suco de 
laranja, ou aos caminhoneiros transportando este produto para os portos brasileiros – não estimados aqui 
–, podem também ser utilizados na comparação com o nosso salário de bem estar. Isto, aliás, vale para 
qualquer trabalhador situado na região coberta por este estudo. 

A pesquisa constatou que o salário de bem estar bruto referente à região é de 24% a 84% maior que os 
salários efetivamente pagos na produção de laranjas. Essa variação depende do tipo de trabalhador 
agrícola considerado. No caso dos colhedores de laranja — que representam a grande maioria dos 
empregados no setor —, caso sejam trabalhadores formais a diferença atinge a marca superior de 84%. 
Entretanto, esta diferença se reduziria para 47% caso recebam o abono salarial governamental e tenham 
direito aos três meses do seguro desemprego. Em suma, as políticas sociais do governo federal 
assegurariam um decréscimo de 37 pontos percentuais no hiato entre o salário de bem estar bruto da 
região e os rendimentos efetivamente recebidos pelos colhedores. 

Ainda que o estudo tenha se circunscrito aos trabalhadores empregados na citricultura da área 
especificada, nosso salário de bem estar é representativo de um âmbito mais amplo, que abrange as áreas 
urbanas e rurais do Estado de São Paulo com exceção das regiões metropolitanas de São Paulo e 
Campinas. Assim, tal salário é atribuível a uma população de 20 milhões de habitantes, dos quais 5 milhões 
são trabalhadores formais. A seção seguinte traz informações que corroboram essa conclusão. 

                                                            
2 Após a realização da pesquisa a moeda brasileira sofreu aguda desvalorização em razão da crise do coronavírus. 
Utilizamos a taxa de câmbio do final de fevereiro de 2020 (de R$ 4,50 para US$ 1). Ao final de abril o valor do dólar 
chegou a R$ 5,40 e permaneceu em alta. Ainda que por enquanto seja difícil fazer quaisquer projeções, tudo indica 
que a taxa de câmbio deva decrescer até o fim do ano. 
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3. CONTEXTO 

Em 2018 o Brasil tinha uma população próxima a 210 milhões de habitantes e contava com o 7º. PIB em 
paridade do poder de compra aferido pelo Banco Mundial. Em termos de PIB per capita o país era o 82o 
do mundo, ao passo que mantinha a 79a posição na classificação do PNUD para o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), que leva em conta o PIB per capita, indicadores de educação e a 
expectativa de vida (Tabela 1). 

No entanto, ao se ajustar o IDH pela desigualdade o país perde 16 posições na classificação em razão do 
seu elevado coeficiente de Gini (a aferição convencional da desigualdade de renda). Conforme a linha de 
pobreza do Banco Mundial para países de renda média-alta - de US$ 5,50 por dia - 19,9% da população 
brasileira eram considerados pobres em 2018. Houve uma piora neste indicador com a crise econômica 
que atingiu o país após 2015. 

Tabela 1: Indicadores econômicos e sociais do Brasil, 2018 

População 209,5 milhões 6ª maior população do mundo 

PIB per capita US$ 16.096 (PPC) 82ª posição no ranking mundial 

Índice de Desenvolvimento 
Humano  

0,761 (alto 
desenvolvimento 
humano) 

79ª posição no ranking mundial 

População abaixo da linha de 
pobreza 

41,7 milhões 19,9% da população total 

População abaixo da linha de 
extrema pobreza 

9,2 milhões 4,4% da população total 

Desigualdade (Coeficiente de Gini) 0,533  
Fonte: PNUD/Banco Mundial. 

O Estado de São Paulo é o mais rico do país, já que concentra 33% do PIB nacional, e tem 22% da população 
total. Ademais, detém os segundos maiores PIB per capita e IDH do país, ficando atrás apenas do Distrito 

Federal.3 Mencione-se ainda que em 2018, segundo a Fundação Seade, a taxa de urbanização do Estado 

era de 96,4%.4 

A Tabela 2 apresenta dados sobre três das mais importantes mesorregiões5 citrícolas paulistas, suas 

cidades centrais e os municípios adjacentes em que residem alguns dos trabalhadores empregados no 
cultivo de laranja. Araraquara, Bebedouro e Bauru têm IDHs elevados em relação ao resto do país. 
Entretanto, seus PIBs per capita são inferiores aos valores médios referentes ao Estado, o que decorre 
dos valores elevados das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. As pequenas cidades visitadas 
no âmbito da pesquisa de campo apresentam valores de PIB per capita bem mais baixos do que os das 
três cidades maiores supramencionadas, nas quais se concentra a atividade econômica. Os IDHs dessas 
pequenas cidades também se mostram elevados em relação à média brasileira, de modo que se trata de 
uma área rica conforme os indicadores socioeconômicos. Contudo, visto que tanto o PIB per capita como 

                                                            
3 PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 
4Cf. http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-do-estado.php 
5 De acordo com o IBGE, as mesorregiões são extensões territoriais com características similares em termos físicos, 
humanos e socioeconômicos. Existem 15 mesorregiões no Estado de São Paulo. 

http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/sao-paulo-populacao-do-estado.php
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o IDH são valores médios, eles não informam muito sobre a situação dos mais desfavorecidos na 
distribuição de renda num país bastante desigual como o Brasil. 

Tabela 2: Dados socioeconômicos do Brasil, do Estado de São Paulo e das mais importantes 
mesorregiões e municipalidades citrícolas visitadas na pesquisa de campo 

Âmbito 
População 
(2016) 

PIB per capita em R$ (2016) IDH (2010) 

Brasil 206.081.432 30.411   

Estado de São Paulo 44.749.699 45.542 0,783 

Mesorregião de Araraquara 883.643  36.126   

Araraquara 228.664  39.066 0,815 

Américo Brasiliense 38.701  21.644 0,751 

Mesorregião de Bauru 1.574.779  34.173   

Bauru 369.368  35.577  0,801 

Piratininga 13.216  14.611 0,779 

Duartina 12.558  17.142 0,748 

Cabrália Paulista 4.371  18.465 0,694 

Lucianópolis 2.372  22.461 0,733 

Mesorregião de Ribeirão Preto 2.591.206  35.655   

Bebedouro 77.695  41.444 0,780 

Terra Roxa 9.164  14.064  0,749 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010; PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013; PIB dos Municípios 2016 
(IBGE). 

Como se observa no Gráfico 1, os empregos formais no cultivo de laranja estão concentrados em cinco 
mesorregiões — Bauru, Ribeirão Preto, Campinas, Araraquara e São José do Rio Preto —, que em 2018 

respondiam por 78% dos empregos formais do setor no Estado de São Paulo.6 As três mesorregiões 

selecionadas para a pesquisa de campo — Bauru, Ribeirão Preto e Araraquara — detêm 56% do total de 
empregos formais no setor, o que é uma alta proporção na medida em que juntas abrangem 11,3% da 
população paulista. 

                                                            
6 Esse dado provém da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Ainda que esse banco de dados só contenha 
informações sobre empregos formais, dá uma boa ideia de como os empregos formais do setor se distribuem no 
Estado de São Paulo. 
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Gráfico 1: Número de empregos formais no cultivo de laranja em 2018 segundo mesorregiões do 
Estado de São Paulo 

Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho, 2018. 

Note-se que alguns desses empregos podem ser ocupados pelo mesmo trabalhador, já que o pico da 
colheita da safra varia de uma mesorregião para outra. Na verdade, esses dados sobre empregos se 
referem a contratos formais firmados ao longo do ano. Ao longo de 2018 houve cerca de 87 mil empregos 
formais no setor no Estado de São Paulo. 

Repare-se ainda que essa distribuição não é inteiramente precisa na medida em que os trabalhadores não 
são contratados nos locais específicos em que atuam, mas por “consórcios de empregadores” situados 
em certas áreas centrais que distribuem trabalhadores para fazendas espalhadas pelo Estado. 
Retomaremos esse assunto mais adiante, já que isso diz respeito à maneira pela qual a mão de obra é 
contratada e indica a existência de intermediários legais entre os empregadores e especialmente os 
colhedores de laranja. 

No nosso entender, porém, esses dados são bem representativos. Ainda que nem todos os trabalhadores 

assalariados sejam registrados em carteira, mais da metade deles parece ser registrada.7 De fato, ao 

levarmos em conta apenas as ocupações elementares dos trabalhadores agrícolas empregados no cultivo 
de laranja constatamos que 2/3 deles são assalariados registrados, de acordo com microdados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referentes a 2018 coletados para este relatório. 

O Mapa 1 propicia uma visão de todas as mesorregiões paulistas conforme os dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), indicando o número de empregos formais no cultivo de laranja nos municípios 

                                                            
7 Os trabalhadores assalariados registrados são quase 60% do total de ocupados no cultivo de laranja do Estado de 
São Paulo. Cf. DIEESE. Pesquisa do custo de vida dos trabalhadores no cultivo da laranja em Ibitinga/Borborema (SP), 
2019, p. 10. 
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distribuídos pelas mesorregiões. Podemos reparar que quatro mesorregiões — Bauru, Ribeirão Preto, 
Campinas e Araraquara — respondem pela grande maioria dos municípios com mais de mil empregos 
formais no setor no ano de 2018. 

Mapa 1: Número de empregos formais em 2018 por mesorregiões e municípios do Estado de São 
Paulo segundo a concentração dos empregos no cultivo de laranja 

Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho, Brasil. 

No Mapa 2 apresentamos o itinerário percorrido durante a pesquisa de campo, quando nossa equipe 
visitou as áreas centrais das três mesorregiões e as cidades adjacentes, que podem ser consideradas 
“cidades-dormitório” para os trabalhadores agrícolas. 
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Mapa 2: Cidades visitadas na pesquisa de campo no âmbito das mesorregiões citrícolas paulistas 

 
Fonte: Autores. 
Nota: A linha laranja mostra o itinerário da pesquisa de campo, enquanto a linha verde mostra a viagem de ida e de 
volta com a cidade de São Paulo como ponto de partida.  

Por fim, mencionemos algumas características peculiares da produção de suco de laranja no Brasil. 
Segundo dados do IBGE, em 2018 o Estado de São Paulo era responsável por 75% da produção de laranja 
do país. Ademais, a produção brasileira é exportada em grande quantidade: 70% da produção de laranja 

nacional é transformada em suco de laranja, 98% do qual vai para o exterior.8 

O Brasil é de longe o maior exportador de suco de laranja concentrado congelado do mundo. Como se 
mostra no Gráfico 2, nos últimos anos o país tem sido responsável por cerca de ¾ das exportações globais. 
Isso torna o Estado de São Paulo um caso especial de um produto — o suco de laranja concentrado 

congelado (FCOJ, na sigla em inglês) — que é em grande medida exportado e cuja produção se 

concentra numa parcela do território de um único país. Aproximadamente 60% das exportações de suco 
de laranja do mundo provêm do Estado de São Paulo. Os principais mercados são a União Europeia (66%), 

os Estados Unidos (27%) e Japão e China com menos de 5%.9 

                                                            
8 FAVA NEVES, M. et. al. Orange juice chain: Past, Present & Future. Quickfox Publishing, Western Cape, África do 
Sul, 2009, pp. 18, 45, 62. 
9 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DO BRASIL, Sumário executivo – laranja, abril de 2020. 
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Gráfico 2: Distribuição do volume das exportações de suco de laranja segundo país de origem (em %) 

 
Fonte: http://www.fruitjuicefocus.com/category/trade-data/ 

A cadeia de valor do suco de laranja é bastante verticalizada. O Brasil produz suco de laranja por meio de 
grandes companhias processadoras como Citrosuco, Cutrale e Louis Dreyfus, embora existam também 
pequenos processadores produzindo não apenas para o mercado interno. Ao chegar à Europa, aos 
Estados Unidos e ao Japão, o FCOJ é transformado por processadoras de marca que vendem o suco de 
laranja já embalado. Tal como veremos mais adiante, essa verticalização da cadeia de valor também tem 
a ver com a concentração do cultivo da laranja em grandes fazendas do Estado de São Paulo, algumas 
delas de propriedade das grandes processadoras. No ano de 2010 elas já eram responsáveis por 50% dos 

pomares que produzem as laranjas a serem processadas.10 

3.1 Representatividade dos resultados do estudo para outras áreas não metropolitanas do 
Estado de São Paulo 

Cabe abordar uma última questão. Quão semelhantes são as mesorregiões citrícolas e o resto do Estado 
de São Paulo? O salário de bem estar aqui estimado para a citricultura é representativo dos salários de 
bem estar referentes a outras áreas do Estado? 

Ao comparar dados sobre as mesorregiões (tais como PIB per capita, valor agregado, proporção de 
empregos formais por setores econômicos e salários médios dos trabalhadores formais), podemos 
observar que as mesorregiões de Araraquara, Ribeirão Preto e Bauru diferem das regiões metropolitanas 
de São Paulo e Campinas. Mas ao excluirmos estas últimas (já que concentram o grosso das atividades 
mais sofisticadas e também se caracterizam por produção mais diversificada e assim por empregos 

                                                            
10 TETRAPAK INTERNACIONAL, The orange book, 2017, cap. 3. https://orangebook.tetrapak.com/ 
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melhores e salários e custos de vida mais elevados) constatamos que o restante do Estado se mostra bem 
semelhante às regiões citrícolas, tal como se evidencia na Tabela 3. 
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Tabela 3: Indicadores socioeconômicos das três mesorregiões citrícolas visitadas, das regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo e do Estado de São 
Paulo 

Variáveis Mesorregião 
de Ribeirão 
Preto  

Mesorregião 
de Bauru  

Mesorregião 
de 
Araraquara  

Região 
Metropolitana 
de Campinas  

Região 
Metropolitana 
de São Paulo  

Estado de São 
Paulo  

Estado de 
São Paulo 
sem RMs  

População (n. de habitantes) 2,591,206  1,574,779  883,643  3,131,528 21,242,939  44,749,699 20,375,232 

PIB (em mil R$ de 2016) 92,389,126  53,814,918  31,922,228  178,316,590  1,107,867,636  2,038,004,931  751,820,706 

PIB per capita (R$ 2016) 35,655 34,173 36,126 56,942  52,152  45,542  36,899  

% do VA na Agricultura 6.5  6.4  5.0  1.2  0.2  2.1  4.9  

% do VA na Indústria 24.3  30.7  29.0  32.7  14.7  21.4  28.2  

% do VA nos Serviços 57.4  51.2  54.2  57.6  76.9  66.8  55.0  

% do VA nos Serviços Públicos e Sociais 11.8  11.8  11.8  8.5  8.2  9.7  11.9  

% de empregos formais na Indústria 23.0  21.7  26.7  26.3  13.2  18.4  24.3  

% de empregos formais na Construção C. 4.3  5.1  3.3  3.5  4.1  3.9  3.6  

% de empregos formais no Comércio 23.1  21.2  19.8  20.6  18.8  20.1  21.7  

% de empregos formais nos Serviços 33.1  31.9  31.5 48.1  63.7  55.1  44.6  

% de empregos formais na Agricultura 6.9  8.5  8.7  1.4  0.2  2.4  5.8  

Salários médios dos empregos formais 2,561  2,433  2,724  3,433  3,676  3,256  2,636  

Salários médios na Indústria 2,839  2,529  3,119  4,156  3,985  3,630  3,253  

Salários médios na Construção Civil 2,117  2,565  2,227  2,564  2,592  2,442  2,178  

Salários médios no Comércio 2,095  1,924  1,937  2,627  2,923  2,526  2,028  

Salários médios nos Serviços 2,523  2,573  3,006  3,486  3,910  3,513  2,728  

Salários médios na Agricultura 1,994  1,908  1,767  2,060  2,057  1,921  1,907  

Fonte: RAIS/Ministério do Trabalho (2018) e PIB dos Municípios 2016 (IBGE). 
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Não só o PIB per capita e os salários médios das três mesorregiões citrícolas visitadas para este estudo 
são bem semelhantes ao conjunto “Estado de São Paulo sem as regiões metropolitanas de São Paulo e 

Campinas”, como também a proporção da agricultura no valor agregado gira em torno de 5%.11  

Podemos assumir, portanto, com alto grau de confiança que os custos de vida estimados — e, por sua 
vez, o salário de bem estar — não variam substancialmente nas mesorregiões localizadas fora destas duas 
regiões metropolitanas. Nossa conclusão, portanto, é que o salário de bem estar estimado neste relatório 
é válido e pertinente a todo o Estado de São Paulo sem a inclusão daquelas das regiões metropolitanas 
de São Paulo e Campinas. 

4. CONCEITO E DEFINIÇÃO DE SALÁRIO DE BEM ESTAR 

A definição de salário de bem estar utilizada neste relatório é comumente empregada pelos integrantes 
da Global Living Wage Coalition: 

“A remuneração recebida por uma semana normal de trabalho por um/a 
trabalhador/a em um dado lugar deve ser suficiente para prover-lhe, e à sua família, 
um nível de vida básico e decente. Elementos de um nível de vida decente incluem 
alimentação, água, habitação, educação, atendimento à saúde, transporte, vestuário 
e outras necessidades essenciais, além de provisão para situações inesperadas.” 
(ANKER & ANKER, 2017) 

Utiliza-se aqui a metodologia de Anker e Anker para estimar um salário de bem estar. Trata-se de uma 
metodologia internacionalmente reconhecida, empregada em estudos realizados em várias partes do 
mundo, e que propicia uma maneira confiável de estimar um salário de bem estar. A ideia fundamental 
por trás da metodologia de Anker e Anker é a de que os custos de vida variam consideravelmente dentro 
de um mesmo país. Assim, evita-se qualquer tentativa de utilizar uma única estimativa, ainda mais em se 
tratando de um país tão complexo como o Brasil. O valor do salário de bem estar é calculado com base 
no montante que se requer para um padrão de vida básico e decente em determinado âmbito. Dessa 
forma, o salário de bem estar apresentado neste parâmetro foi estimado para trabalhadores situados nas 
áreas não metropolitanas do Estado de São Paulo. 

Portanto, deve-se levar em conta os contextos espaciais e temporais específicos, garantindo que a renda 
disponível, auferida em jornadas de trabalho normais, satisfaça os custos de vida de uma família. 

Este relatório apresenta uma estimativa do salário de bem estar nas regiões citrícolas e o hiato com 
relação aos salários efetivamente pagos aos trabalhadores na produção de laranja. Não se aborda como 
reduzir esta distância, porém parte-se da premissa de que a redução do hiato requer mudanças ao longo 
da cadeia de valor dentro e fora do país. 

5. COMO O SALÁRIO DE BEM ESTAR FOI CALCULADO 

A metodologia usada neste relatório se baseia nos seguintes princípios: transparência no processo de 
cálculo dos custos; critérios normativos para definição dos padrões de alimentação e de moradia, de 

                                                            
11 Cabe reparar que a proporção de empregos formais na indústria e nos serviços é de menos de 60% nas 
mesorregiões de Araraquara, Bauru e Ribeirão Preto em comparação com os valores de 75% a 80% nas regiões 
metropolitanas. Os empregos formais nessas regiões metropolitanas também são muito mais bem remunerados, 
graças à maior produtividade dos setores da indústria e dos serviços (Tabela 4). 
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acordo com recomendações nacionais e internacionais; conjugação de pesquisa de campo com coleta de 
dados secundários de modo a assegurar praticidade; e aferição de todas as formas relevantes de 
remuneração do trabalhador. 

Requerem-se diversos passos — apresentados nas seções subsequentes deste relatório — para se 
recomendar um cálculo preciso e confiável de um salário de bem estar. Os custos básicos a serem 
estimados dizem respeito a uma dieta nutritiva de baixo custo, a moradia básica aceitável e a outras 
despesas aqui qualificadas como “não alimentares e não habitacionais”. É importante frisar que não 
estamos nos referindo a trabalhadores individualmente, mas a famílias, que conformam a unidade de 
referência para este estudo.  

Portanto, precisamos estimar o tamanho de uma família média, e para tanto recorremos a dados 
secundários. O mesmo se aplica ao número de trabalhadores permanentes, já que de modo geral há mais 
de uma pessoa provendo o sustento dos demais membros de uma família. Ademais, é preciso considerar 
uma margem de segurança que garanta a sustentabilidade diante de situações inesperadas. Por fim, para 
que se chegue ao salário bruto deve-se adicionar ao salário de bem estar líquido o valor das contribuições 
do trabalhador à previdência e de outras contribuições obrigatórias. Esses passos estão descritos nas 
Figuras 1, 2 e 3. 

Figura 1: Componentes de uma vida básica e decente para uma família 

 

Figura 2: Do custo de vida básico e decente ao salário de bem estar líquido 
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Figura 3: Do salário de bem estar líquido ao salário de bem estar bruto 

 
Fonte: ANKER & ANKER (2017). 

As estimativas usadas neste relatório incluem não apenas o custo com alimentação, mas também o custo 
com habitação — ambos calculados a partir da pesquisa de campo — e outros custos importantes, 
estimados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e na Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF). A pesquisa da PNAD mais recente é de 2018, ao passo que a última POF 
cobre o período 2017/2018. Ambas as pesquisas são realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Também nos utilizamos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério 
da Economia para 2018 a fim de coletar dados sobre os salários efetivamente pagos no setor do cultivo 
de laranja. 

A parcela referente aos custos não alimentares e não habitacionais foi calculada com base em dados 
secundários. Os dados sobre as despesas com educação e saúde coletados durante a pesquisa de campo 
foram confrontados com os dados secundários, de modo a apurar a sua correção. As deduções salariais 
legais foram contabilizadas para que se chegasse a uma estimativa do salário de bem estar bruto (Anker 
e Anker, 2017). 

Assinale-se que o salário de bem estar bruto e o salário bruto efetivamente pago aos trabalhadores são 
números de referência, e devem ser observados de acordo com o contexto mais amplo do setor. O 
processo para viabilizar o pagamento do salário de bem estar para os trabalhadores empregados no 
cultivo da laranja que residem nas áreas não metropolitanas do Estado de São Paulo não é imediato. Uma 
compreensão de como a cadeia de valor está organizada e de como o valor agregado se distribui ao longo 
dessa cadeia — não apenas quanto aos trabalhadores e fazendeiros, mas também aos intermediários, até 
chegar à ponta do varejo — mostra-se fundamental para assegurar o pagamento do salário de bem estar. 

Nas seções a seguir estimam-se os custos de vida para os trabalhadores do setor. 
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SEÇÃO II. CUSTO DE VIDA BÁSICO E DECENTE PARA TRABALHADORES E 

SUAS FAMÍLIAS 
6. CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO 

6.1 Princípios gerais da dieta modelo 

Relacionemos alguns princípios referentes à composição de tal dieta. Ela deve ser nutritiva — tal como é 
determinado por padrões nacionais e internacionais— e seguir os hábitos alimentares locais. Além disso, 
sempre que possível deve-se selecionar alimentos e marcas de qualidade razoável e de menor custo, de 
modo a se assegurar uma dieta não somente saudável como também economicamente acessível. O total 
da despesa com alimentos, portanto, define uma espécie de limiar para esse gênero de despesas, abaixo 
do qual um salário não pode ser considerado de bem estar. 

6.2 Dieta modelo 

Para estimar os custos com alimentação, os diversos passos adotados se basearam na metodologia de 
Anker e Anker (2017). Primeiro, utilizamos o guia alimentar para uma dieta saudável produzido pelo 

Ministério da Saúde (2008),12 que segue as recomendações da FAO e da OMS, para obter uma dieta 

modelo.  

O segundo passo consistiu em selecionar os itens de cada grupo alimentar que compõem a dieta básica 
da população da região citrícola do Estado de São Paulo, aproveitando-nos das entrevistas com as famílias 
dos trabalhadores.  

O número de calorias por pessoa foi obtido seguindo-se as necessidades calóricas recomendadas pela 
OMS, baseadas nas equações de Schofield (ver Anker e Anker 2017). Para definir o número de calorias 
que se requer para cada pessoa da família de referência utilizamos (1) a altura média dos adultos segundo 
dados da POF, de 1,73m para homens e de 1,62m para mulheres nas áreas urbanas do Brasil; (2) o 
tamanho da família de referência, de quatro pessoas segundo nossa premissa, dois adultos e duas 
crianças, como se detalha na seção 11; e (3) o nível de atividade física dos membros de nossa família 
média, de acordo com os seguintes critérios: um membro vigoroso (adulto), ou seja, um trabalhador na 
produção/colheita de laranja, e três membros com atividade moderada (um adulto e duas crianças). 
Modos de vida sedentários, moderados ou vigorosos dependem do tipo de “trabalho” e contribuem para 
definir o volume de energia gasto em uma jornada diária.  

Disso resultou um número médio de 2.411 calorias por pessoa da família. O número de calorias dos 
alimentos selecionados para a dieta modelo básica (por 100 gramas comestíveis) proveio da base de 
dados do Ministério de Agricultura dos Estados Unidos (United States Department of Agriculture – USDA). 

É importante mencionar que a Tabela 4 (inserida mais adiante) apresenta o total de gramas diários de 
comestíveis por pessoa da família. Isso quer dizer que peles, cascas, sementes e ossos foram excluídos do 
total de gramas. A porcentagem comestível de cada alimento foi calculada também com base em dados 
do Ministério de Agricultura norte-americano (United States Department of Agriculture, 2014). As partes 

                                                            
12 Guia Alimentar para a população brasileira, MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008. Também utilizamos a versão mais 
recente desse guia, atualizado em 2014. 
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não comestíveis foram obviamente incluídas em nossa pesquisa para coleta de preços nos mercados 
locais. 

Feitos esses cálculos, nossa dieta básica por indivíduo continha (em gramas diários de comestíveis): 

 187 g de arroz (em torno de uma xícara)  

 25 g de milho  

 25 g de farinha de trigo  

 70 g de feijão  

 50 g de pão (1 pão francês)  

 30 g de macarrão  

 80 g de mandioca  

 45 g de batata  

 109 g de carne (9 refeições com carne por semana)  

 54 g de ovos (1 ovo por dia)  

 184 g de verduras  

 92 g de frutas  

 240 g de leite (cerca de dois copos por criança)  

 24 g de açúcar (4 colheres de chá)  

 30 g de óleo de cozinha (4 colheres de sopa)  

 2 xícaras de café por adulto  

Nossa dieta modelo é compatível com as preferências alimentares locais. Selecionamos os itens e marcas 
mais baratos em cada grupo de alimentos de qualidade razoável e amplamente disponíveis. Arroz com 
feijão é uma combinação típica da cozinha brasileira, e ambos os itens são abundantes em nossa dieta 
modelo. Em relação às carnes, selecionamos as variedades menos caras; por exemplo, filé de frango, 
lombo de porco (bastante típico na região) e a variedade de carne bovina mais barata. 

Quanto às verduras, o repolho e a couve são folhas das mais consumidas no Brasil, além de menos caras 
que a alface por exemplo. Incluímos a mandioca em nossa dieta modelo por ser uma raiz relativamente 
barata e amplamente consumida na região. Também incluímos batata, já que é bastante consumida na 
região, mas em quantidade menor porque custa mais caro do que a mandioca. Tanto a laranja como a 
papaia foram incluídas porque são a variedade mais barata no grupo das frutas. 

No grupo dos óleos e gorduras, selecionamos o óleo de soja por ser o mais usado para cozinhar no país, 
bem como o mais barato. A quantidade de açúcar segue as recomendações do Ministério da Saúde do 
Brasil. Quanto ao leite, crianças entre 1 e 14 anos de idade devem consumir pelo menos dois copos por 
dia de acordo com o Ministério da Saúde; já para os adultos beber leite não é um hábito no Brasil. Por 
essa razão estimamos um copo de leite diário por pessoa, o que numa família de quatro pessoas, como 
em nosso caso, resultaria em dois copos por criança. 

A Tabela 4 apresenta os custos com alimentação diários por indivíduo para a nossa dieta modelo. 
Adicionou-se a esses custos uma proporção de 20% referente a diversos custos alimentares. Esses custos 
abrangem sal e temperos, alimentos desperdiçados e/ou estragados e uma variedade mínima de itens 
alimentícios. Adotamos as seguintes premissas: 2% para sal e temperos (tal como indicado no total das 
despesas alimentícias apresentado pela POF), 4% para desperdício e deterioração e 14% para a variedade 
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adicional de alimentos, mais uma vez seguindo as recomendações encontradas em Anker e Anker (2017) 
para países de renda média-alta.  

Tabela 4: Dieta modelo em gramas e custo diário total em R$ e US$ 

Itens alimentícios Gramas diários de 
alimento por pessoa 

Custo diário por 
pessoa (R$) 

Custo diário 
por pessoa 
(US$) 

Distribuição dos 
custos na dieta 
modelo (%) 

Arroz 187 0,44 0,10 6,80 

Milho 25 0,18 0,04 2,70 

Farinha de trigo 25 0,06 0,01 0,90 

Pão 50 0,49 0,11 7,50 

Macarrão 30 0,15 0,03 2,20 

Batata 45 0,18 0,04 2,70 

Mandioca 80 0,25 0,06 3,90 

Feijão 70 0,36 0,08 5,50 

Leite 240 0,6 0,13 9,30 

Ovos 54 0,57 0,13 8,70 

Carne bovina 12 0,3 0,07 4,60 

Frango 85 0,83 0,18 12,70 

Carne suína 12 0,2 0,04 3,10 

Couve 46 0,35 0,08 5,30 

Repolho 46 0,14 0,03 2,10 

Tomate 46 0,31 0,07 4,80 

Quiabo 46 0,47 0,10 7,20 

Papaia 46 0,27 0,06 4,10 

Laranja 46 0,17 0,04 2,60 

Óleo  30 0,12 0,03 1,80 

Açúcar 24 0,04 0,01 0,70 

Café 3,5 0,05 0,01 0,70 

Total   6,52 1,45 100 

Custos diversos 
(mais 20%) 

  7,82 1,74   

Fonte: Autores. 

De acordo com o guia alimentar do Ministério da Saúde, uma dieta saudável é aquela que apresente a 
seguinte distribuição de macronutrientes: de 55% a 75% de carboidratos, de 10% a 15% de proteínas e de 
20% a 30% de gorduras. Estas são as mesmas faixas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde. 
O Gráfico 3 mostra a distribuição dos macronutrientes da nossa dieta modelo, que se encontra dentro 
desses intervalos. Por outro lado, para países de renda média-alta, como é o caso do Brasil, a 
recomendação de Anker e Anker (2017) é de que o nível de proteínas fique em torno de 13% a 14%. O 
nível de proteínas da nossa dieta modelo é de 13,7%. 
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Gráfico 3: Distribuição dos principais macronutrientes da dieta modelo (em %) 

Fonte: Autores. 

6.3 Preços dos alimentos 

Os preços dos alimentos foram coletados em diversos locais de distribuição da região citrícola durante o 
trabalho de campo, mas em especial nos supermercados em que os trabalhadores entrevistados 
afirmaram fazer suas compras mensais de alimentos. Esses preços foram ainda coletados em feiras livres, 

que ali são menos frequentadas. 13 

Os 16 locais visitados para a coleta assim se dividiam: dois mercados atacadistas, seis supermercados, seis 
mercados de bairro, uma feira livre e um açougue. Selecionamos os preços médios depois de excluirmos 
os atípicos. 

6.4 Custo da alimentação 

Os custos da nossa dieta modelo são de R$ 7,82 diários por indivíduo e de R$ 31,28 para uma família de 
quatro pessoas.  

6.4.1 Valor da refeição escolar gratuita e seu efeito nos custos da comida preparada em 
casa 

Assumimos o pressuposto de que crianças e adolescentes frequentem escolas públicas que sirvam 
refeições gratuitas durante duzentos dias ao ano, segundo o calendário letivo brasileiro. Essas refeições 
fornecidas por creches e escolas públicas reduzem o número de refeições preparadas em casa e 
consequentemente os custos alimentícios das famílias. Assumindo que o almoço equivalha a 40% das 
necessidades alimentares diárias para cada criança e que as crianças comam menos que os adultos, 

                                                            
13 O índice de preços ao consumidor para os alimentos – “IPCA alimentação” – não apresenta importantes variações 
relacionadas à sazonalidade. Podemos assumir que este fator não afetas os preços dos alimentos na região. 
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definimos o valor das refeições referentes aos almoços escolares gratuitos e em seguida aplicamos a 
fórmula abaixo, conforme a recomendação de Anker e Anker (2017): 

Número de filhos ou crianças na família de referência × valor do almoço gratuito × 

número de anos em que as crianças têm acesso a refeições grátis/18 × número de dias 

letivos/365 

No Brasil, refeições gratuitas são fornecidas pelo sistema público de educação de 4 a 17 anos de idade,14 

totalizando quatorze anos. Com a aplicação da fórmula acima, nossa estimativa é de que cada refeição 

escolar gratuita represente uma economia média15 de R$ 2,80 por dia. Saliente-se que este não é o custo 

de uma refeição escolar, mas tão somente o montante economizado pela família em razão do fato de que 
as crianças e os adolescentes não almocem em casa em dias letivos. Aplicando-se a fórmula, que leva em 
conta que se sirva o almoço escolar gratuito ao longo de duzentos dos 365 dias anuais e ao longo de 14 
dos 18 anos da infância e adolescência, o valor diário médio das refeições escolares gratuitas referente à 
família chega a R$ 2,39 (R$ 0,60 diários por pessoa da família). Subtraímos essa quantia do total de 
despesas diárias com alimentação para as famílias, tal como consta na Tabela 5. O passo final é calcular 
os custos alimentícios mensais para uma família de quatro pessoas, que são de R$ 879, como também se 
observa na Tabela 5. 

Tabela 5: Custos de alimentação diários, valor do almoço “gratuito” na escola e total mensal dos 
custos alimentares em R$  

Custo da 
alimentação 

Gasto diário total da alimentação preparada em casa para uma família de 4 pessoas 31,28 

Menos valor do almoço “gratuito” na escola para duas crianças por 200 dias 2,39 

Novo gasto diário total da alimentação 28,89 

Gasto mensal da alimentação corrigido 879 
Fonte: Autores. 

                                                            
14 Partimos do pressuposto que as crianças frequentam a escola até o segundo grau. Ressalte-se que as taxas de 
matrícula escolar estão acima de 90% para a faixa etária de 4 a 14 anos. Para os adolescentes de 15 a 17 anos de 
idade as taxas permanecem elevadas: 87,4%. Dados da PNAD 2018 referentes ao Estado de São Paulo. 
15 A metodologia de Anker e Anker (2017) contém um arquivo de Excel para estimar o custo de uma refeição 
preparada em cada que atenda aos requisitos calóricos para cada idade de zero a 17 anos. Para obter o valor da 
refeição gratuita procedemos a uma média aritmética para as crianças de 4 a 17 anos. 
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Conjunto de imagens 1: exemplos de mercados locais em que os trabalhadores fazem compras 

 
Barraca de feira em Bauru 

   
Supermercado em Bebedouro     Mercado de bairro em Araraquara 

Fonte: Autores. 
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7. CUSTO DA HABITAÇÃO 

7.1 Padrão para moradia local básica e aceitável 

Para estimar o custo da habitação local, adotamos os padrões mínimos para uma moradia aceitável e 
adequada estabelecidos no Brasil com base em parâmetros internacionais (Secretaria Nacional de 
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, 2013; IBGE, 2004). Além disso, consultamos publicações 
especializadas em padrões mínimos para moradias de baixa renda para a população brasileira (FOLTZ & 
MARTUCCI, 2005; BARBO & SHIMBO, 2006). Nossos padrões podem ser assim sintetizados: 

 A moradia deve prover segurança física e estrutural e proteger contra o frio, a umidade, a 
chuva, o vento e outras ameaças à saúde;  

 O número de dormitórios deve ser suficiente para acomodar até duas pessoas por quarto;  

 Para uma família de quatro pessoas, uma casa deve ter uma sala de estar, dois dormitórios, 
um banheiro interno e uma cozinha separada. O espaço total de convivência não pode ser 
inferior a uma área de 48 metros quadrados, incluindo as áreas externas; 16 

 As paredes devem ser feitas de tijolo ou madeira compensada, mas paredes externas de 
pedra e de barro, se adequadamente erguidas e conservadas, atendem aos padrões;  

 Os telhados adequados podem ser de laje, folhas de zinco, telhas cerâmicas e madeira 
compensada;  

 Os pisos devem ser cimentados, azulejados ou de madeira compensada;  

 Acesso à energia elétrica; 

 Acesso à água fornecida por adutora;  

 Acesso a sistema de esgotos ou, caso não haja, a fossa sanitária;  

 Acesso à coleta de lixo; 

 Exclusão de moradia em favelas. 

As casas visitadas durante a pesquisa de campo se concentravam nas cidades de Araraquara, Bebedouro 
e Bauru, além de cidades menores nas proximidades. Nas cidades maiores, visitamos os bairros em que 
os trabalhadores agrícolas residiam. Todos os bairros visitados apresentavam infraestrutura adequada, 
de modo que não poderiam ser considerados favelas sob qualquer critério. As paredes das casas eram de 
tijolos e estavam pintadas; os pisos eram azulejados; havia banheiro interno. Para famílias de quatro 
pessoas, o tamanho médio das residências consideradas aceitáveis (com dois dormitórios) era de 76 
metros quadrados, portanto acima do padrão mínimo. 

Como se observa na Tabela 6, todas as moradias aceitáveis estavam em boas condições e asseadas, com 
ventilação e espaço adequados, além de ligadas a redes de eletricidade, água e esgoto e sistemas de coleta 
de lixo. Todas possuíam privada com descarga e água potável. Quanto a eletrodomésticos, havia 
televisores e geladeiras em todas as casas visitadas. Computadores eram bem menos frequentes. Algumas 
casas tinham garagem com uma motocicleta ou um carro. 

                                                            
16 Segundo a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), o tamanho 
mínimo de uma moradia adequada no Estado é de 48 metros quadrados, seguindo-se o padrão da Caixa Econômica 
Federal, que financia habitações de baixa renda no país. http://www.cdhu.sp.gov.br/-/exposicao-de-casa-modelo-
da-cdhu-e-destaque-da-feicon-batimat-20-1 

http://www.cdhu.sp.gov.br/-/exposicao-de-casa-modelo-da-cdhu-e-destaque-da-feicon-batimat-20-1
http://www.cdhu.sp.gov.br/-/exposicao-de-casa-modelo-da-cdhu-e-destaque-da-feicon-batimat-20-1
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Tabela 6: Características e condições das casas visitadas, valor dos aluguéis e aceitabilidade segundo 
padrões salutares mínimos 

Padrão 
aceitável? 

Valor do 
aluguel 
em R$ 

Tamanho e 
dormitórios 

Comentários 

Não 600 54 mts quads 2 dorms Casa muito antiga, com má ventilação, piso sem 
revestimento, cozinha sem ventilação. 

Não 600 60 mts quads 3 dorms Casa muito antiga, com vazamentos, paredes 
esburacadas, má iluminação, banheiro em más 
condições. 

Não 600 50 mts quads 2 dorms Casa em bom estado. Paredes de cimento 
rachadas. Bairro sem segurança.  

Não 550 89 mts quads 2 dorms Casa bem localizada, porém muito antiga e em 
mau estado. Alvenaria sem revestimento em 
certos locais. Cupins em quase todos os cômodos, 
forro mofado e caindo. 

Não 500 75 mts quads 2 dorms Apartamento desabitado em condições de 
razoáveis a boas, com assoalho danificado, 
paredes em condições razoáveis, buraco na 
parede da lavanderia. Banheiro interno, privada 
com descarga. Piso azulejado. Local afastado, se 
bem que com transporte público adequado. 
Terreno baldio nas proximidades  

Não 500 60 mts quads 2 dorms Casa usada construída pela CDHU. Embora esteja 
em bom estado, não está no padrão aceitável 
porque acomoda mais de 2 pessoas por 
dormitório.   

Não 500 102 mts quads 2 dorms Casa em condições de razoáveis a boas. Banheiro 
e cozinha bastante deteriorados, com azulejos 
quebrados e portas danificadas. 

Não 500 50 mts quads 2 dorms Em mau estado. Banheiro em péssimas condições 
apesar de ter água encanada. Má ventilação. 
Telhado avariado.  

Não 425 60 mts quads 2 dorms Casa em mau estado. Banheiro abafado e úmido. 
Abastecimento de água através de cisterna. 
Cozinha sem ventilação. 

Sim 750 70 mts quads 2 dorms  Apartamento novo. Ótimas condições. 

Sim 750 90 mts quads 2 dorms Casa em condições razoáveis com telhado 
avariado. 

Sim 700 275 mts quads 2 dorms Ótimas condições. Casa nova, alicerce de 
concreto. 

Sim 700 60 mts quads 2 dorms Casa em condições de razoáveis a boas. Bairro 
distante do centro da cidade.  

Sim 675 120 mts quads 2 dorms Casa padrão com piscina. Telhado de amianto.  

Sim 650 55 mts quads 2 dorms Casa padrão. 

Sim 650 48 mts quads 2 dorms  Casa em bom estado. Bairro distante do centro da 
cidade.  
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Padrão 
aceitável? 

Valor do 
aluguel 
em R$ 

Tamanho e 
dormitórios 

Comentários 

Sim 630 105 mts quads 2 dorms Casa em bom estado. Telhado avariado. 

Sim 600 60 mts quads 2 dorms Casa em bom estado construída pela CDHU.  

Sim 580 92 mts quads 2 dorms Casa padrão. Telhado de amianto. 

Sim 550 60 mts quads 2 dorms Casa em condições de razoáveis a boas. Bairro 
distante do centro da cidade.  

Sim 500 50 mts quads 2 dorms Casa satisfatória, porém precisando de 
manutenção nas paredes e no telhado. Boa 
ventilação, forro em bom estado. 

Sim 500 60 mts quads 2 dorms Casa padrão. 

Sim 460 51 mts quads 2 dorms Boa localização. Apartamento com banheiro 
interno. Privada com descarga. Piso azulejado. 

Sim 450 50 mts quads 2 dorms Casa no limite dos nossos padrões. Paredes 
externas sem revestimento. 

Sim 450 50 mts quads 2 dorms Casa padrão, embora simples.  
Fonte: Autores. 

Conjunto de imagens 2: exemplos de moradia aceitável 

         
Casa em Bebedouro     Casa em Araraquara 

 
Cozinha em uma residência aceitável 

Fonte: Autores. 
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7.2 Aluguel de moradia básica e aceitável 

As casas visitadas que cumpriam os padrões de moradia básicos nos proporcionaram um conjunto de 
preços de aluguel, já que na maioria eram alugadas pelos trabalhadores. Quando se tratasse de casas 
próprias, pedia-se aos moradores que mencionassem o valor do aluguel para uma moradia equivalente 
no bairro. Um mercado imobiliário relativamente bem organizado nos possibilitou computar o valor dos 
aluguéis, que variaram entre R$ 450 e R$ 750 para casas que cumprissem os padrões básicos. Adotamos 
o valor médio para as residências aceitáveis com dois dormitórios e ao menos 48 metros quadrados de 
espaço de convivência (15 das 25 casas), que é de R$ 580 (Tabela 7). 

Tabela 7: Despesas com moradia e seus componentes em R$  
Despesas com moradia 

Aluguel 580 

Água, luz e gás de cozinha 230 

Manutenção e consertos de rotina 0 

Despesa mensal familiar com moradia 810 
Fonte: Autores. 

Ressalte-se que 2/3 das casas visitadas se localizavam nas cidades maiores da região (Araraquara, 
Bebedouro e Bauru) e 1/3 nas cidades menores das proximidades. Esses percentuais representam mais 
ou menos a proporção que cada categoria de cidade tem na população total do Estado de São Paulo com 
exceção das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas. 

7.3 Serviços de utilidade pública e outros custos de moradia 

Para obter uma estimativa dos custos de utilidade pública, utilizamos dados da POF para 2017/2018 e 
constatamos que um percentual equivalente a 39,7% do valor do aluguel é gasto com utilidades como 
eletricidade, água e gás de cozinha. Isso equivale a R$ 230 (Tabela 7). Assinale-se que esse valor é bastante 
semelhante ao constatado na nossa pesquisa de campo. 

Como as residências aceitáveis alugadas pelos trabalhadores estavam em boas condições, não 
acrescentamos despesas adicionais para manutenção e reparos, as quais geralmente são de 
responsabilidade do proprietário do imóvel. 

Repare-se que a parcela da despesa referente a aluguel e custos de utilidade pública nos custos de vida 
totais (apresentados na Seção 10) é de 21,7%, abaixo do limite máximo de 30%, frequentemente utilizado 
para o custeio habitacional economicamente acessível. 

Observe-se, por fim, que as áreas rurais do Estado de São Paulo vêm se tornando cada vez mais 

urbanizadas. Em consequência, a maioria dos trabalhadores agrícolas reside fora das áreas rurais, com 
exceção de pequenos produtores e dos empregados domésticos ou dos trabalhadores que executam 
tarefas especiais nas grandes fazendas. 

8. DESPESAS NÃO ALIMENTARES E NÃO HABITACIONAIS 

Uma das principais vantagens propiciadas pela metodologia de Anker e Anker (2017) é que com sua 
aplicação também se apuram as despesas denominadas “não alimentares e não habitacionais” (NANH). 
Por exemplo, na maioria dos países as linhas de pobreza são determinadas pelo cálculo dos custos de 
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alimentação, aos quais é adicionado o percentual com custos não alimentares, valor este que responde 
pelo restante da renda básica que uma família deve obter para não ser considerada pobre.  

A abordagem aqui adotada é distinta das estimativas convencionais de linha de pobreza. A dieta modelo 
deve ser nutritiva e adequada não apenas no que se refere ao número de calorias, mas também quanto 
aos seus macronutrientes e quantidade de frutas e verduras. Além disso, as moradias devem atender a 
padrões salutares mínimos. Nas seções anteriores, os valores referentes a esses parâmetros foram 
calculados com base nos dados coletados na nossa pesquisa de campo em uma região reconhecida por 
ser relativamente rica em termos de renda per capita e de salários médios em comparação com o restante 
do Brasil. 

Para calcular os custos NANH, utilizamos os microdados da POF 2017/2018 como ponto de partida. 
Valemo-nos dos dados dessa fonte referentes ao segundo e ao terceiro decis das despesas familiares no 
Estado de São Paulo com exceção da Região Metropolitana de São Paulo. Habitualmente, a metodologia 
de Anker e Anker recomenda que se utilize o terceiro ou o quarto decil para países em desenvolvimento 
a fim de que não se reproduza a pobreza. Contudo, como o Estado de São Paulo, se descontada a sua 
região metropolitana, apresenta uma proporção de pessoas pobres mais baixa que o resto do país, 
julgamos que considerar despesas do 10o ao 30o percentil de famílias seja suficiente para excluir as 
famílias pobres. De fato, tanto as linhas de pobreza estimadas por Sonia Rocha, e bastante utilizadas no 
Brasil, quanto a linha de pobreza do Banco Mundial para países de renda média-alta, encontram-se abaixo 
de 10% no caso da região em apreço. Apenas 3,5% das famílias da região têm direito de acesso ao 
programa Bolsa Família. Se fosse adotada a linha “nacional” de pobreza, de ½ salário mínimo per capita, 
13,8% das famílias seriam classificadas como “pobres” (Gráfico 4). Contudo, esta linha é apenas um limite 

superior usado com o objetivo de incluir a população de baixa renda no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Subentende-se a existência de alguma situação de 

vulnerabilidade social, que consiste num conceito bem mais amplo do que a pobreza conforme a renda. 
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Gráfico 4: População abaixo de diversas linhas de pobreza no Estado de São Paulo com exceção da 
Região Metropolitana de São Paulo (em % da população total) 

 
 Fonte: Autores. 
*PPC valor do dólar em reais conforme a paridade do poder de compra. 

O valor inicial para os custos NANH conforme os dados da POF para o segundo e o terceiro decis era de 
48% do total das despesas familiares. Ajustamos vários itens das despesas para estimar com maior 
precisão o salário de bem estar. Em primeiro lugar, o fumo (0,9%), por ser desnecessário, foi excluído das 
despesas NANH e consequentemente da despesa total. Em segundo lugar, o item “bebidas alcoólicas” 
(0,6%) foi transferido das despesas alimentares, já que não pertence à nossa dieta modelo, para as 
despesas NANH.  

Em terceiro lugar, adotamos o seguinte procedimento quanto ao item das refeições feitas fora de casa. 
Na POF, esse item responde por 3,5% da despesa total para os decis e a região selecionada. Como no caso 
brasileiro a despesa com refeições fora de casa não está incluída no grupo de despesas alimentares das 
estatísticas, mas inserida no das despesas com restaurantes, entendemos necessário aumentar o 
percentual da alimentação conforme apresentado pelos dados secundários para incluir o valor da 
alimentação referente às refeições fora de casa. Entretanto, essas refeições não se referem somente a 
alimentos: há que se considerar ainda o custo dos serviços e o lucro do estabelecimento que as vende. 
Assim, adicionamos metade do custo das refeições feitas fora de casa ao custo da alimentação, pois 
assumimos que metade do custo das refeições fora de casa está relacionado aos alimentos, enquanto a 
outra metade se refere a serviços, despesas gerais e lucros. Esse pressuposto se baseou na informação de 
que o percentual do custo dos alimentos no valor da refeição fora de casa é de 70% no Vietnã, de 50% na 
Costa Rica e na República Dominicana e de 30% nos EUA (ANKER & ANKER, 2017). O Brasil deve ser mais 
semelhante aos países latino-americanos supramencionados, de modo que adicionamos 1,75% à despesa 
alimentar — metade dos 3,5% que corresponde a essa categoria — e atribuímos a outra metade a 
restaurantes, isto é, a despesas NANH com serviços e lucros relacionados às refeições fora de casa. 
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Em quarto lugar, deduzimos 5,7% das despesas NANH alocadas para a aquisição de carros e gastos com 
combustível e manutenção, supondo que os trabalhadores somente usem transporte público, o qual 
apresenta boas condições nas cidades visitadas. Subtraímos 1/2 do valor total gasto com carros e 
motocicletas, uma vez que o transporte público tem custo inferior ao transporte particular. Dessa forma, 
assumimos que caso os trabalhadores substituíssem os gastos com veículos particulares pelo uso do 
transporte público, despenderiam 1/2 do valor originalmente alocado para os gastos com esses veículos. 
Portanto, o valor total referente a transportes ficou agora em 7% das despesas totais. 

Procedeu-se, por fim, a um ajuste relacionado às despesas “diversas” da POF, cortando-se a sua proporção 
de 6,4% das despesas totais pela metade. Compõem esse grupo gastos com aquisição de animais de 
estimação e seu sustento, com viagens ocasionais, brinquedos e jogos, material de esportes, jogos de azar 
e loterias, livros, instrumentos musicais, cerimônias religiosas, flores e plantas e assim por diante. Algumas 
dessas despesas são essenciais, porém devemos considerar que já há uma proporção de 3,1% das 
despesas totais referente ao item “recreação e cultura”. Também excluímos os jogos de azar e loterias 
das despesas diversas. Como se mencionou anteriormente, todas as porcentagens se relacionam à média 
do segundo e do terceiro decis das despesas familiares. 

Após essas alterações, os resultados para o âmbito do Estado de São Paulo com exceção da Região 
Metropolitana de São Paulo foram de 36,11% para as despesas NANH e de 17,04% para as despesas com 
alimentação, tais como apresentados na Tabela 8. 

Tabela 8: Proporção de despesas alimentares e de despesas NANH no total das despesas para o 
segundo e o terceiro decis e para a média de ambos e razão “despesas NANH/Alimentos” para o 

Estado de São Paulo sem a região metropolitana de São Paulo 

Grupos de despesas 3o decil 2o decil Média do 3o e do 2o 
decis 

Alimentação 16,72% 17,37% 17,04% 

Álcool 0,74% 0,51% 0,62% 

Fumo 0,00% 0,00% 0,00% 

Restaurantes e hotéis 1,79% 1,71% 1,75% 

Roupas e calçados 4,36% 3,87% 4,11% 

Móveis e eletrodomésticos 4,64% 5,15% 4,89% 

Saúde 7,19% 6,41% 6,80% 

Educação 2,07% 1,92% 1,99% 

Transporte 7,22% 6,81% 7,02% 

Comunicação 2,70% 2,43% 2,57% 

Recreação e cultura 3,40% 2,82% 3,11% 

Bens e serviços diversos 3,25% 3,20% 3,22% 

Jogos de azar e loterias 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL DAS DESPESAS NFNH 37,35% 34,86% 36,11% 

Razão “despesas 
NANH/Alimentos” preliminar 

2,23 2,01 2,12 

Fonte: Autores. 

Por conseguinte, a razão “despesas NANH/Alimentos” ficou em 2,12. Essa razão é significativamente 
elevada em relação a outros países em desenvolvimento, nos quais se constata uma porcentagem mais 
elevada das despesas totais com alimentação. A porcentagem referente à alimentação constatada para 
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essa área do Brasil é mais semelhante àquela encontrada em países desenvolvidos. Devemos considerar 
ainda que em termos de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) tal região é mais semelhante ao Sul 
da Europa de que a outras áreas latino-americanas. Isso também comprova que a média do segundo e do 
terceiro decis é uma boa escolha. Se tivéssemos adotado o quarto decil, por exemplo, o salário de bem 
estar teria sido bem mais elevado. 

O custo preliminar corrigido das despesas NANH foi estimado em R$ 1.863, ou seja, 2,12 vezes R$ 879 
para alimentação, conforme a equação abaixo:  

Razão despesas NANH/A (alimentos) × custo da dieta modelo para uma família de quatro pessoas 

Note-se que agora temos os custos alimentares, habitacionais e não alimentares e não habitacionais, com 
o que estamos nos aproximando dos custos de vida totais, apresentados em seguida na Seção 10, o que 
significa um passo importante para estimarmos nosso salário de bem estar. 

9. CHECAGEM DAS DESPESAS NÃO ALIMENTARES E NÃO HABITACIONAIS (NANH) 

O passo seguinte foi efetuar a checagem dos valores dos gastos com saúde e educação fornecidos pelos 
dados secundários e compará-los com os obtidos para essas despesas na pesquisa de campo, a fim de 
assegurar que os valores apresentados pela fonte secundária sejam pertinentes. Eis as despesas segundo 
a fonte secundária:  

 Saúde: 6,80% da despesa total, R$ 351 por mês; 

 Educação: 1,99% da despesa total, R$ 103 por mês. 

Chegamos aos valores acima multiplicando o valor das despesas NANH em reais pelo percentual de cada 
despesa (saúde e educação) dividido pelo percentual ajustado de despesas NANH concernentes ao 
segundo e ao terceiro decis no âmbito do Estado de São Paulo com exceção da Região Metropolitana de 
São Paulo. 

A checagem a posteriori (post checks) é necessária porque essas despesas variam muito entre regiões, por 
vezes atingindo valores bem diversos das médias obtidas com base na fonte secundária. No caso da região 
analisada, as diferenças nas despesas de saúde e educação estimadas a partir da fonte secundária em 
relação aos valores obtidos com o levantamento de campo foram pequenas, o que confirma a precisão 
dos dados secundários utilizados neste relatório. 

9.1 Checagem a posteriori das despesas com saúde 

Em relação à saúde, a porcentagem das respectivas despesas nas despesas totais (6,8%) parece razoável. 
Estamos nos referindo à média do segundo e do terceiro decis das famílias em uma área do país 
relativamente rica com relação às demais. Por exemplo, a média nacional é de 8,3% do total das despesas 

familiares direcionadas a tratamento de saúde.17 Ressalte-se que num país tão desigual como o Brasil as 
médias combinam famílias que contam com caros serviços de saúde privados e outras que apenas têm 
acesso ao sistema público de saúde. Esta última foi a situação que constatamos quanto às famílias 
visitadas na pesquisa de campo. 

Desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a promulgação da Constituição de 1988 o 
atendimento à saúde se tornou universal, se bem que a sua qualidade varie bastante em cada parte do 

                                                            
17 Conta-Satélite de Saúde: Brasil: 2010-2017, IBGE, 2019. 
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país. As áreas visitadas no Estado de São Paulo têm em geral serviços de boa qualidade. Entretanto, o 
alcance do programa preventivo “Saúde da Família”, por exemplo, vai de 19% da população atendida pelo 
SUS (sem plano de saúde privado) em Bauru a 89% em Araraquara, segundo dados do Departamento de 
Informática do SUS (DATASUS) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por nós trabalhados. 
As mesmas fontes indicam que as porcentagens de médicos e dentistas para cada cem pessoas diferem 
bastante de município para município. É por isso que devemos assegurar que os trabalhadores tenham 
disponibilidade de recursos suficientes para por vezes realizar consultas médicas fora do sistema público. 
O mesmo se dá com os remédios, ainda que alguns — especialmente para diabetes e hipertensão e alguns 
antibióticos — sejam fornecidos gratuitamente. 

Nas entrevistas que realizamos, verificamos os custos junto a certas clínicas que atendiam pessoas de 
baixa renda. Constatamos que uma consulta com um clínico geral custava em média R$ 150 e uma 
consulta com um dentista ficava em torno de R$ 200. Ademais, as despesas mensais com remédios 
ficavam em média em R$ 165 por família.  

Assinale-se ainda que a grande maioria das famílias dos trabalhadores que entrevistamos não possuía 
plano de saúde privado. Isso é confirmado por informações do DATASUS e da ANS. Nas cidades maiores 
visitadas na pesquisa de campo — Araraquara, Bebedouro e Bauru —, uma parcela de 40% a 50% da 
população possuía plano de saúde privado, muito provavelmente inserindo-se nos estratos de renda 
médios e mais elevados. 

Adotando os pressupostos expostos acima, chegamos à seguinte estimativa das despesas com tratamento 
de saúde para uma família de quatro pessoas na região citrícola do Estado de São Paulo:  

 Uma consulta médica no sistema privado por ano para cada membro da família, equivalente a R$ 
600 ao ano, 

 Uma consulta com um dentista para um membro da família por ano, equivalente a R$ 200, 

 Despesas mensais com remédios de R$ 165 para a família toda, correspondentes a um valor anual 
de R$ 1.980. 

Isso conduz a uma despesa mensal com tratamento de saúde no valor preliminar de R$ 232 mensais por 
família. Esse custo representa 2/3 do valor obtido a partir de dados secundários da POF, de R$ 351. 
Contudo, na checagem a posteriori não levamos em conta emergências e enfermidades graves que 
possam acarretar despesas significativas não cobertas pelo sistema público de saúde. Por isso decidimos 
que a checagem a posteriori não deveria suscitar uma alteração no valor de R$ 351 gasto com tratamento 
de saúde. 

9.2 Checagem a posteriori das despesas com educação 

No caso da educação a checagem a posteriori é mais simples. No Brasil, as escolas públicas são geridas ou 
pelas prefeituras ou pelos governos estaduais, no nosso caso o do Estado de São Paulo. Não há taxa de 
matrícula nem mensalidades e a maior parte do material didático é fornecida pelo sistema público. 

Entretanto, há despesas educacionais cobertas pelas famílias, tais como com uniformes, mochilas e alguns 
materiais escolares, além de cobranças relacionadas a atividades especiais. Estimamos o respectivo custo 
mensal médio para uma família de quatro pessoas com duas crianças em torno de R$ 80. Isso não 
considera cursos que os membros das famílias, inclusive os pais, frequentem com o intuito de ampliar 
suas qualificações.  
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Esse custo mensal estimado em R$ 80 está bem próximo daquele de R$ 103 obtido a partir de dados 
secundários. Assim como no caso das despesas com tratamento de saúde, julgamos que essa pequena 
diferença não deveria conduzir a uma alteração no valor gasto com educação segundo a nossa estimativa 
anterior à pesquisa de campo. Com efeito, a pesquisa de campo validou a precisão dos nossos dados 
secundários. 

10.  PROVISÃO PARA IMPREVISTOS A FIM DE GARANTIR SUSTENTABILIDADE 

Como ressaltam Anker e Anker (2017), deve-se agregar ao salário de bem estar um valor adicional para 
fazer frente a imprevistos. Isso é importante para evitar que a família empobreça em decorrência de 
circunstâncias inesperadas. A metodologia adota um percentual padrão de 5%, que aqui assume um valor 
nominal de R$ 178. Na Tabela 9 resumem-se todos os custos de vida mensurados até aqui. 

Tabela 9: Distribuição dos custos de vida mensais em R$  
Valor da despesa 

Despesas alimentares 879 

Despesas habitacionais 810 

Despesas NANH 1.863 

Provisão para imprevistos 178 

Custo de vida total 3.729 
Fonte: Autores. 
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SEÇÃO III. SALÁRIO DE BEM ESTAR DOS TRABALHADORES NA 

CITRICULTURA 
11.  TAMANHO DA FAMÍLIA A SER SUSTENTADA PELO SALÁRIO DE BEM ESTAR 

A estimativa do tamanho da família de referência deste relatório foi baseada em dados da PNAD 201818 

para o Estado de São Paulo com exclusão da Região Metropolitana de São Paulo.19 

Tal como recomendado por Anker e Anker (2017), excluímos da nossa estimativa com base nesses dados 
os domicílios com uma única pessoa, já que neles não há filhos e o salário de bem estar é um conceito 
que tem por referência a família. Como se observa na Tabela 10, a estimativa final do tamanho médio da 
família ficou em 3,64 pessoas. 

Tabela 10: Tamanho da família em áreas rurais e urbanas do Estado de São Paulo com exclusão da 
Região Metropolitana de São Paulo - 2018 

Tamanho da família Área rural Área urbana Total 

Tamanho médio 3,64 3,49 3,50 

Tamanho médio com exclusão de domicílios com 
uma só pessoa 

3,78 3,63 3,64 

Fonte: IBGE, PNAD Contínua, 2018. 

Outra maneira de definir o tamanho da família de referência seria somar a taxa de fertilidade do Estado 
de São Paulo, de 1,66, ao número correspondente a um casal (2) e proceder a um ajuste a fim de 

considerar a mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade — 13,5 mortes para cada mil 
nascidos vivos (Fundação Seade, 2018) —, o que conduz a uma família de referência composta por 3,64 

pessoas, exatamente o mesmo tamanho definido sob a estimativa anterior. 

No entanto, há duas razões pelas quais esses números nos parecem subestimados. Em primeiro lugar, 
eles não permitem a taxa de reposição da população adulta atual. Em segundo lugar, não levam em conta 
que muitas famílias brasileiras têm um único chefe de família, vale dizer, um único adulto responsável 
pelo sustento dos filhos. 

Assim, a possível superestimação dos gastos alimentares decorrente da utilização de um tamanho de 

família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças) seria mais do que compensada se 

considerássemos que em vários domicílios um único adulto trabalha em regime de tempo integral para 
prover as necessidades da família. Tal como expomos a seguir, estimamos em 1,68 o número de adultos 
trabalhando em tempo integral por família. Este será o denominador utilizado para dividir os custos de 
vida totais da família de referência.  

                                                            
18 Utilizamos a nova PNAD Contínua e anualizamos os dados, cuja periodicidade é trimestral. 
19 Excluir a Região Metropolitana de Campinas de dados da PNAD tal como fizemos com dados da RAIS seria um 
procedimento mais complexo. Contudo, a variação dos dados referentes a tamanho da família e mercado de 
trabalho no âmbito do Estado de São Paulo é menos importante, à exceção da Região Metropolitana de São Paulo, 
que é bem maior que a de Campinas e tem uma população quase sete vezes maior que a desta última (Tabela 4). 
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12.  NÚMERO DE TRABALHADORES EQUIVALENTES PROVENDO O SUSTENTO DA 
FAMÍLIA 

Aqui passamos a estimar o número de trabalhadores em regime de tempo integral por família, supondo 
que não há apenas uma pessoa responsável por garantir o sustento decente de nossa família média. Para 
isso, uma vez mais seguimos as recomendações do manual para estimar o salário de bem estar (ANKER e 
ANKER, 2017). A fórmula para obter a taxa média de trabalho em regime integral por adulto (na faixa de 
idade de 25 a 59 anos) é a seguinte: 

Taxa de participação média da força de trabalho adulta × (1,0 – taxa de desemprego) × (1,0 – [0,5 × taxa 
de emprego em regime de tempo parcial]) 

Os dados se referem ao Estado de São Paulo com exceção da Região Metropolitana de São Paulo conforme 
os dados da PNAD, assim como no caso da seção anterior. Todas as taxas em pauta foram calculadas para 
a faixa etária de 25 a 59 anos com referência ao ano de 2018. A linha de corte para trabalho em regime 
de tempo parcial foi estabelecida em 30 horas semanais. Ou seja, um trabalhador em regime de tempo 
integral é aquele que cumpre uma jornada de mais de 30 horas semanais como assalariado formal ou 
informal ou como autônomo, independentemente do salário recebido. As taxas estimadas são 
apresentadas segundo sexo na Tabela 11. 

Tabela 11: Indicadores do mercado de trabalho do Estado de São Paulo com exclusão da Região 
Metropolitana de São Paulo para a faixa etária de 25 a 59 anos, segundo sexo - 2018 

Indicadores Homens Mulheres 

Taxa de participação da força de trabalho 90,1 69,7 

Taxa de desemprego 7,1 10,8 

Taxa de emprego em tempo parcial 5,8 25,5 

Porcentagem de trabalho em tempo integral do cônjuge 81,3 54,2 

# Número de trabalhadores equivalentes em tempo integral por família (com 
um adulto trabalhando em tempo integral) 

1,68 

Fonte: IBGE, PNAD Contínua, 2018. 

Aplicando-se a fórmula acima, a razão média do trabalho em regime de tempo integral por adulto é de 
0,68. Como já temos um adulto trabalhando na produção/colheita de laranja, o número de trabalhadores 
equivalentes em regime de tempo integral por família é de 1,68. A principal ideia subjacente à formula é 
a de que quanto maior for a taxa de participação e quanto menores forem a taxa de desemprego e a taxa 
de emprego em tempo parcial, maior será a probabilidade de que um segundo membro da família esteja 
trabalhando em tempo integral, o que resultará num nível menor de salário de bem estar. 

Calculamos a média da porcentagem do trabalho em tempo integral para homens e mulheres (sem levar 
em consideração suas diferentes participações no mercado de trabalho), já que consideramos que o 
salário de bem estar se destina a uma típica família nuclear com dois adultos de ambos os sexos. 

Assim, cabe dividir os custos de vida totais, estimados em R$ 3.729, por 1,68, o que resulta em R$ 2.220 
(US$ 493) como o salário de bem estar líquido para essa região específica. 
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É preciso reconhecer que em fevereiro de 2020, quando o trabalho de campo foi realizado, a recuperação 
econômica no Brasil (anteriormente à crise da Covid-19) ainda estava longe de muitas projeções otimistas. 
O crescimento do PIB em 2019 foi de 1,1%, ficando até abaixo do patamar de 1,3% alcançado nos dois 
anos anteriores. Portanto, registrou-se um crescimento bem módico após a aguda recessão enfrentada 
no período 2014-2016, durante o qual houve uma queda de 10% na renda per capita. Em consequência, 
os indicadores do mercado de trabalho de inícios do ano de 2020 não diferiam muito dos dados da PNAD 
para 2018 aqui utilizados. 

13.  SALÁRIO DE BEM ESTAR BRUTO INCLUINDO AS CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS 

Faz-se necessário ainda um último passo. O salário de bem estar apresentado acima foi calculado 
considerando-se a despesa total dos trabalhadores de acordo com um padrão de vida básico, porém 
decente, e deve ser visto como a remuneração líquida que se requer que o trabalhador leve para casa nas 
áreas não metropolitanas do Estado de São Paulo. 

Entretanto, o salário de bem estar bruto, de modo a ser comparado com o efetivamente pago pelos 
empregadores, deve levar em conta que os assalariados contribuem para a previdência social e pagam 

contribuição sindical. Assim, inicialmente há uma dedução de 12% para a previdência social20 no seu 

salário bruto. Isso implica que adicionemos R$ 306 reais (US$ 68) ao nosso salário de bem estar líquido. 

A reforma trabalhista de 2017 acabou com a contribuição sindical compulsória, mediante a qual cada 
assalariado contribuía com um valor equivalente a um dia de trabalho por ano. Na prática, para manter 
suas atividades muitos sindicatos vêm firmando acordos com empresas e entidades patronais que 
estipulam cobranças de um valor mensal recolhido pelos empregadores (contribuição confederativa ou 
contribuição assistencial). Em alguns acordos coletivos essas contribuições variam de 1% a 2% dos salários 

brutos, tal como constatamos na pesquisa de campo.21 

Embora essa prática não seja generalizada no setor agrícola, consideramos que a representação 
trabalhista e os acordos coletivos são direitos fundamentalmente importantes para os trabalhadores, 
razão pela qual incluímos uma contribuição sindical de 1% em nosso salário de bem estar bruto. 
Adicionando R$ 26 (US$ 6) referentes a essa contribuição, chegamos a um salário de bem estar bruto de 
R$ 2.551 (US$ 567). 

Em termos de imposto de renda, o salário de bem estar bruto incide na faixa de rendimentos de menor 
valor, de R$ 1.904 a R$ 2.827, com uma taxa de imposto a pagar de 7,5%. Contudo, os trabalhadores têm 
uma margem para dedução que compreende a contribuição para a previdência social e um valor referente 
a cada filho dependente. Considerando-se dois dependentes, o que é razoável para a nossa família de 
quatro pessoas, os trabalhadores que recebessem o salário de bem estar bruto estimado naquele valor 
ficariam isentos de cobrança de imposto de renda.  

                                                            
20 Até fevereiro de 2020 essa porcentagem era de 9%. Mudanças no sistema de previdência social aumentaram-na 
para 12% nos valores salariais brutos na faixa de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40, na qual se situa o nosso salário de bem 
estar bruto. Neste relatório utilizou-se essa última porcentagem. 
21 Tal é o caso dos dois acordos coletivos a que tivemos acesso durante a pesquisa de campo. Segundo a FERAESP, 
217 dos 299 acordos coletivos firmados em 2019 para trabalhadores assalariados rurais de todos os setores agrícolas 
no Estado de São Paulo apresentavam cláusulas referentes a contribuições sindicais. “Relatório de Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) e Convenção Coletiva de Trabalho (CCT)”, FERAESP, 2019. 
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SEÇÃO IV. CALCULANDO A DISTÂNCIA ENTRE O SALÁRIO DE BEM 

ESTAR E O SALÁRIO EFETIVAMENTE PAGO NA CITRICULTURA 
14.  SALÁRIOS EFETIVAMENTE PAGOS NA CITRICULTURA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

Nesta seção descrevemos o modo como foram estimados os salários efetivamente pagos a diversos tipos 
de trabalhadores agrícolas empregados no cultivo/colheita de laranja do Estado de São Paulo. As 
informações são da RAIS 2018. Utilizamos ainda informações da pesquisa de campo, fornecidas 
principalmente por trabalhadores e sindicalistas. É importante notar que embora tenhamos contactado 
as três grandes empresas de laranja - Cutrale, Citrosuco e Dreyfus – não foi possível visitar suas fazendas. 
A Citrosuco indicou que, devido a restrição de horários, não havia disponibilidade para agendar uma 
reunião. Nosso intuito era o de entrevistar os gerentes e os trabalhadores das fazendas e ter uma ideia 
de como elas se organizam, verificando a divisão do trabalho e os diferentes níveis salariais para os vários 
tipos de ocupações. Como constatamos durante a pesquisa de campo, o acesso a essas fazendas é 
bastante restrito. 

14.1 Salário base, outros pagamentos monetários e horas extras 

Ao longo da pesquisa de campo identificamos diversos tipos de trabalhadores empregados no cultivo de 
laranja da região citrícola do Estado de São Paulo. Duas ocupações dizem respeito a empregados, em 
geral, permanentes. Uma delas é a dos trabalhadores em serviços gerais, encarregados do cultivo e do 
tratamento dos pomares. A outra é a dos tratoristas, que usam produtos químicos e várias ferramentas, 
de modo que são mais qualificados do que os trabalhadores em serviços gerais. 

Uma terceira ocupação importante, a dos coletores de laranja, concentra a maioria dos trabalhadores. O 
trabalho dos colhedores é totalmente manual, já que essa cultura não é propensa à mecanização, ao 

menos no que se refere à colheita, conforme vários depoimentos coletados na pesquisa de campo.22 

Trata-se de um trabalho de caráter totalmente diverso das duas outras ocupações. É bem mais intensivo, 
como veremos mais adiante, e o serviço é remunerado por “bags” de laranja colhida, ou seja, por unidades 

produzidas.23  

Dependendo da altura das árvores, os trabalhadores precisam usar escadas, o que causa redução da 
produção pois demanda mais tempo e aumenta o risco de acidentes. O CEREST de Bauru nos relatou que 
os colhedores de laranja sofrem quedas, mordidas de animais peçonhentos e lesões por esforço 

repetitivo.24 

Além das três ocupações supramencionadas, há ainda aquela dos “volantes”, trabalhadores agrícolas 
ocasionais que executam diversas tarefas. Esses trabalhadores são comumente contratados por fazendas 
menores, especialmente para a colheita. 

                                                            
22 Ver também “O trabalho migrante na base do agronegócio brasileiro”, Perspectiva Imaflora, n. 7. IMAFLORA, 2019, 
outubro, p. 4. 
23 Ressalte-se que o salário mínimo é garantido se a produção não for suficiente em caso de chuva ou por outras 
causas. 
24 O CEREST, uma instituição pública de âmbito municipal ligada ao SUS, promove ações de vigilância de saúde 
ocupacional para melhorar a segurança do trabalho na colheita de laranja.  
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Podemos ter uma ideia da distribuição dos trabalhadores por ocupação no cultivo/colheita de laranja 
valendo-nos de dados desagregados da RAIS, que trazem informações sobre contratos de assalariados 
registrados em carteira. Esses dados se referem às cinco mesorregiões citrícolas mais importantes, 
incluindo as três centrais em que a nossa pesquisa de campo foi realizada.  

A Tabela 12 mostra que os colhedores de laranja representam 63,4% do total dos empregos formais no 
setor, enquanto 26,7% dos empregos correspondem aos trabalhadores em serviços gerais e aos 
tratoristas empregados no cultivo de laranja. Os volantes representam 9,9% do total. Ressalte-se que 
81,7% dos colhedores de laranja têm contratos que duram menos de um ano. No outro extremo estão os 
tratoristas, com 24,8% dos contratos de curto prazo.  

Tabela 12: Distribuição dos empregos formais por ocupação e proporção de contratos de menos de 
um ano no total de empregos no setor de laranja no Estado de São Paulo*, 2018 

Tipo de ocupação % dos empregos formais 
em cada ocupação 

% de empregos formais com 
contrato de menos de um ano 

Colhedores de laranja 63,4 81,7 

Trabalhadores em serviços gerais 13,4 60,4 

Tratoristas 13,3 24,8 

Volantes   9,9 55,8 

Fonte: IBGE, RAIS, 2018. 
* os dados se referem à soma das 5 mesorregiões mais importantes do Estado de São Paulo em termos empregos 
formais no setor de laranja. 

Na verdade, a participação dos colhedores de laranja no total de empregados no cultivo de laranja é maior 
do que a proporção apresentada na Tabela 12, já que nessa categoria se concentram os assalariados não 
registrados, ou seja, trabalhadores sem contratos formais de acordo com as leis trabalhistas brasileiras, 
tal como observamos na pesquisa de campo. 

Esta é também a ocupação na qual mais provavelmente se encontram os trabalhadores migrantes, na sua 
maioria provenientes do Nordeste, a região mais pobre do país. Não se trata de uma peculiaridade do 
setor de laranja, já que esses trabalhadores também se encontram nas lavouras de café e cana de açúcar, 
só que nessas outras culturas a mecanização da colheita se tornou mais generalizada. Os trabalhadores 
migrantes podem ser qualificados como “temporários permanentes”, já que muitos vêm trabalhar na 
citricultura paulista todo ano. No caso desses trabalhadores a informalidade é mais comum.  

De acordo com a Instrução Normativa no 76, os empregadores devem lhes oferecer transporte seguro e 
gratuito entre seus locais de moradia e o local do trabalho. Segundo o Imaflora, porém, na prática não se 
tem verificado isso com frequência, e até mesmo fazendas por ele certificadas não têm logrado mudar 

sua conduta com relação à mão de obra migrante.25 

Especialmente após a reforma trabalhista de 2017 a fiscalização realizada pelo Ministério Público do 
Trabalho e pelo Ministério do Trabalho tem se reduzido no país, o que também afeta a região citrícola. 
Esse quadro tem se agravado em razão da redução orçamentária sofrida por esses órgãos e do 
cancelamento do recrutamento público de agentes de fiscalização. Antes de 2017, organizavam-se forças-

                                                            
25 IMAFLORA, 2019, p. 4-8. 
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tarefa em que ambos os órgãos atuavam em conjunto com sindicatos a fim de dar encaminhamento 

judicial às queixas e investigar a situação in loco.26  

De acordo com alguns depoimentos coletados na pesquisa de campo, o enfraquecimento do Ministério 
Público do Trabalho e dos representantes regionais do Ministério do Trabalho – integrado ao Ministério 
da Economia desde 2019 –, além da fragmentação do movimento sindical, impactado pela reforma 

sindical,27 teriam ocasionado o aumento do número de colhedores de laranja não registrados 

Na maioria dos casos os trabalhadores em serbiços gerais e os tratoristas são empregados diretamente 
pelas fazendas, ao passo que os colhedores de laranja são no mais das vezes contratados por consórcios 

de empregadores,28 o que está previsto na legislação da Previdência Social brasileira desde 2001. Essas 

entidades associativas — que atuam como intermediários trabalhistas com estatuto legal próprio — são 
autorizadas a contratar trabalhadores e fornecê-los às fazendas, o que ocorre especialmente junto às de 
grande porte.  

Os colhedores de laranja não têm nenhum contato direto com os administradores da fazenda. Dirigem-se 
ao trabalho nos ônibus, que são dirigidos pelos coordenadores de turmas de trabalhadores — os 
chamados “turmeiros”, que outrora eram responsáveis por subcontratar a mão de obra —, colhem as 
laranjas e voltam para casa nos mesmos ônibus. Em seguida, as laranjas colhidas nos sacos plásticos — 
equivalentes às “caixas” que mencionaremos mais adiante — são depositadas nas “bags”, içadas pelos 
guinchos e transportadas por caminhões aos armazéns em que são pesadas. 

Muitos trabalhadores afirmam que esse sistema de contratação implica a “legalização” da 
subcontratação, levando à precarização da mão de obra. Já os empregadores ressaltam que o sistema 
possibilita aos trabalhadores aumentar seu período de emprego, visto que são deslocados de uma fazenda 
para outra em diferentes picos de colheitas das safras sob o mesmo contrato. A atuação dos consórcios 
se dá em conformidade com as leis trabalhistas brasileiras. 

Os contratos firmados por esses consórcios de empregadores rurais se pautam pelos mesmos direitos 
trabalhistas e sociais que devem ser garantidos por qualquer empregador no Brasil. Esses consórcios 

precisam assegurar o salário mínimo do Estado de São Paulo, de R$ 1.163,55,29 mais alto do que o nacional 

(R$ 1.045). Os contratos não são temporários, já que os trabalhadores são contratados por prazo 
indeterminado.  

                                                            
26 Tivemos conhecimento disso não só por meio de sindicalistas, mas também de representantes do Ministério 
Público do Trabalho de Bauru, do Ministério do Trabalho em Bebedouro e do CEREST de Bauru. O seguinte link relata 
uma operação do Ministério Público do Trabalho realizada na região citrícola em 2015, quando se flagraram 
trabalhadores migrantes empregados ilegalmente e alojados em condições insalubres: 
http://www.prt15.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-campinas/335-operacao-laranja-azeda-flagra-
alojamento-precario-em-fazenda-na-regiao-de-itapetininga  
27 A reforma sindical está embutida na mudança mais ampla realizada no bojo da reforma trabalhista.  
28 Contudo, tivemos acesso a um acordo coletivo — firmado entre uma das três grandes companhias anteriormente 
citadas e um sindicato de uma das três maiores cidades visitadas — segundo o qual os colhedores de laranja eram 
contratados diretamente pela companhia. Isso parece ser uma exceção à regra, tal como nos informaram várias 
partes interessadas entrevistadas na pesquisa de campo. 
29 Esse valor está em vigor desde 1o de abril de 2019 e deve ser pago a trabalhadores cujas categorias profissionais 
não tenham fixado patamares salariais mediante acordos coletivos. 

http://www.prt15.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-campinas/335-operacao-laranja-azeda-flagra-alojamento-precario-em-fazenda-na-regiao-de-itapetininga
http://www.prt15.mpt.mp.br/informe-se/noticias-do-mpt-campinas/335-operacao-laranja-azeda-flagra-alojamento-precario-em-fazenda-na-regiao-de-itapetininga
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Os colhedores de laranja são contratados para o período de colheita. Há um período maior, que dura oito 
meses, e outro com duração de seis meses. Ao serem demitidos, caso sejam empregados formais — com 
carteira de trabalho assinada — recebem indenização num valor proporcional ao período de emprego, 
que considera o 13o salário e as férias acrescidas do adicional de 1/3 de férias. 

Esses trabalhadores são remunerados por produção. Requer-se uma quantidade mensal mínima de 
“bags” para que se receba o salário mínimo estadual ou o patamar salarial mínimo fixado mediante acordo 
coletivo caso isso seja pertinente. Essa exigência não está formalizada em lugar nenhum, mas os que não 
acumularem o número mínimo estipulado pelo consórcio de empregadores são demitidos.  

O colhedor de laranja precisa colher 71 “bags” de laranja por mês para que receba o salário mínimo 
estadual. Cada “bag” corresponde de 20 a 25 caixas com 26 a 27 kg cada. Segundo uma pesquisa do DIEESE 

realizada em agosto de 2019,30 o colhedor recebe R$ 0,72 por caixa como salário por produção mais R$ 

0,20 como descanso semanal remunerado.31 Os trabalhadores que entrevistamos relataram que é comum 

que cada trabalhador colha uma quantidade de 80 a 100 “bags” por mês.  

Portanto, há um incentivo para que se colham mais laranjas, já que assim se aumenta o salário. Não se 
consegue isso por meio de hora extras de trabalho, mas aumentando-se a intensidade do trabalho, por 
vezes até induzindo-se os trabalhadores a abdicar da hora do almoço tal como garantida por lei.  

A semana de trabalho regular dos colhedores de laranja é de 44 horas, com 8 horas para os dias da semana 
e 4 horas aos sábados, tal como determina a Constituição brasileira. Os colhedores vão de ônibus para as 
fazendas, começam a trabalhar às 7 da manhã e deixam a lavoura às 4 da tarde. Aos sábados a jornada de 
trabalho vai das 7 às 11 da manhã. Desde a aprovação da reforma trabalhista de 2017, os trabalhadores 
perderam o direito à remuneração de hora extra pelo tempo de deslocamento no transporte até o local 

de trabalho (hora in itinere).32  

Assim, a jornada de trabalho dos colhedores não considera o tempo que passam no trajeto de ônibus, o 
qual frequentemente é extenso, tal como nos relataram alguns trabalhadores que por vezes labutam em 
fazendas a 100 quilômetros de distância de suas residências. Contudo, alguns acordos coletivos ainda 
estipulam a remuneração do tempo de deslocamento dos trabalhadores. 

À diferença do que se dá com os trabalhadores em serviços gerais e os tratoristas, os salários dos 
colhedores variam de acordo com a quantidade de “bags” de laranjas colhidas, embora haja um piso — o 
salário mínimo estadual — ao qual os consórcios precisam se ater. Em dias chuvosos, por exemplo, o valor 
adotado para a jornada deve ser aquele correspondente a esse piso salarial mensal. 

                                                            
30 “Relatório das entrevistas realizadas com os trabalhadores da colheita de laranja”. DIEESE/CIR, 2019, agosto. 
31 Encontramos um valor por caixa ligeiramente diferente (R$ 0,66) em um acordo coletivo firmado na região de 
Bebedouro. A referida pesquisa do DIEESE enfocou a região de Borborema, também uma área citrícola central. De 
fato, percebe-se que esses valores variam bastante de região para região. Numa das sessões online de apresentação 
da pesquisa, vários líderes sindicais mencionaram que este valor tem se reduzido no período recente, ocasionando 
assim uma redução dos salários efetivamente pagos aos colhedores de laranja e, portanto, um aumento do hiato 
com relação ao salário de bem estar. 
32 Este tema foi abordado diversas vezes pelos representantes sindicais nas apresentações online da pesquisa. No 
seu entender, a perda da hora in itinere tem contribuído de maneira significativa para a redução dos salários 
efetivamente pagos aos colhedores de laranja. 
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A descrição acima é importante para a estimativa dos salários efetivamente pagos. No que diz respeito 
aos trabalhadores em serviços gerais e aos tratoristas, consideramos os salários médios dos trabalhadores 
que tivessem contratos de um a dois anos de duração. Quanto aos colhedores de laranja, consideramos 
os salários dos trabalhadores com contratos de seis meses a menos de um ano, já que esta é a situação 
mais comum. Os valores coletados pela RAIS 2018 (atualizados para fevereiro de 2020) já incluem os 
benefícios monetários tais como o adicional de 1/3 das férias e adicional de insalubridade - este pago 
especialmente aos trabalhadores que lidam com produtos químicos (sobretudo os tratoristas). Assim, em 
vez de acrescentar os benefícios monetários aos salários apresentados pela RAIS, fizemos o oposto, isto 
é, deduzimo-los dos salários médios, com o intuito de averiguar se esses valores se assemelhavam aos 
valores brutos que observamos na pesquisa de campo. Depois acrescentamos o 13o salário, outro 
benefício monetário, este não computado pela RAIS.  

No caso dos colhedores de laranja, também acrescentamos o valor referente ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) como benefício monetário, já que a cada ano recebem esse valor em dinheiro 

ao serem demitidos ao fim da colheita. Ademais, consideramos um período de oito meses de trabalho 

mais um mês referente ao aviso-prévio previsto em lei. 

Com base nos dados da RAIS, chegamos a um salário médio dos trabalhadores em serviços gerais 

equivalente o salário mínimo estadual. 33 Quanto aos tratoristas, o valor obtido foi 20% mais alto. Quanto 

aos colhedores de laranja, já que são remunerados por produção, o valor mensal médio equivale a uma 
intensidade de trabalho normal (de R$ 1.400 para cerca de 85 “bags”), o que bate com o informado pela 
maioria dos trabalhadores e sindicalistas. Foram descontados destes valores os benefícios monetários. 

Como mencionado acima, assumimos que os salários dos trabalhadores em serviços gerais e dos 
tratoristas fossem pagos a cada mês do ano e que os colhedores de laranja recebessem salário ao longo 
de nove meses. Convertemos o salário total destes últimos em um salário mensal, supondo que fosse 
pago durante doze meses por ano. Em seguida acrescentamos o pagamento do FGTS, que é equivalente 
a 8% do salário mensal mais a multa de 40% desse valor em relação a nove meses. Se não fosse pelo 
pagamento do FGTS, o valor total dos rendimentos auferidos pelos colhedores de laranja divididos por 
doze seria bem menor. A indenização que recebem se compõe de férias mais 1/3 e do 13o salário num 
valor proporcional ao período de emprego. 

No que diz respeito aos trabalhadores em serviços gerais e aos tratoristas, que são permanentes, levamos 
em conta os benefícios monetários do adicional de 1/3 das férias e do 13o salário. No caso dos colhedores 
de laranja sem carteira assinada, dividimos o total dos salários por eles auferidos ao longo de nove meses 
de emprego por doze, sem benefícios monetários, sem indenização e sem FGTS, já que esses 
trabalhadores não têm registro em carteira de trabalho e, portanto, não têm acesso aos benefícios e 
direitos legalmente previstos. 

No Gráfico 5 apresentamos nossa estimativa dos salários efetivamente pagos a diversos tipos de 
trabalhadores empregados no cultivo/colheita da laranja ao longo de doze meses por ano, independente 
da duração dos contratos dos trabalhadores, já incluídos os benefícios monetários referentes a cada tipo 
de ocupação. 

                                                            
33 Isso é razoável, já que o piso salarial médio estipulado nos acordos coletivos celebrados no setor agrícola do Estado 
de São Paulo, segundo informações da FERAESP, fica apenas 6% acima do salário mínimo estadual. 
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Gráfico 5: Valor dos salários efetivamente pagos a diversos tipos de trabalhadores empregados no 
cultivo da laranja (incluindo benefícios em dinheiro) ao longo de doze meses por ano (R$, em 

fevereiro de 2020) 

 
Fonte: RAIS 2018 (dados atualizados para fevereiro de 2020 conforme o IPCA/IBGE e adaptados conforme 
informações coletadas na pesquisa de campo). 

Uma última consideração se faz importante. Durante a nossa pesquisa tivemos acesso a uma ação civil 

pública34 que permite acompanhar a história recente das relações trabalhistas na indústria do suco de 

laranja de São Paulo. Até 1994, a indústria cítrica se encarregava da colher “as frutas no pé”. De 1995 em 

diante, mudou o sistema e passou a predominar a “fruta posta” na fábrica, isentando-se a indústria da 

colheita, atividade que antes era incumbência sua. Desde então, os produtores de laranja passaram a se 
responsabilizar também pela colheita.  

Essa mudança no modo de organização da produção e na forma como as atividades se dividem entre os 
atores econômicos elevou os custos de produção dos produtores de laranja. Muitos destes produtores 
recorreram à precarização das relações trabalhistas para reduzir seus custos de produção. Isso se deu 

                                                            
34 “Ação Civil Pública n. 121-88.2010.5.15.0081”, movida em 11 de fevereiro de 2010 pela Procuradoria Regional do 
Trabalho da 15ª Região perante a Vara do Trabalho de Matão (cidade próxima de Araraquara), com acusações 
relacionadas a terceirizações ilícitas por parte de determinadas indústrias do setor. Cf. 
https://pje.trt15.jus.br/consultaprocessual/detalhe-processo/00001218820105150081 
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também porque especialmente os pequenos agricultores tiveram que aceitar os preços baixos35 fixados 

pelas três grandes companhias citadas anteriormente, que atuam como um oligopsônio.36  

Assim, essas práticas de fixação de preços oligopsônicas impactam os agricultores, especialmente os 
pequenos que, para manter suas margens de lucro, acabam reduzindo salários e/ou intensificando a 
precarização do trabalho. 

Importa ressaltar que as relações entre os processadores de suco de laranja e os produtores varia 
bastante. Por vezes, grupos de produtores podem conseguir preços melhores de venda quando 
asseguram uma oferta elevada e constante. Pode também acontecer de um pequeno processador não 

conseguir oferecer um preço razoável para os pequenos produtores que lhe fornecem as laranjas.37 De 

qualquer modo, os níveis salariais nas fazendas estão relacionados ao quadro mais amplo de como são 
definidos os preços pagos pela indústria aos produtores, e seguramente as grandes processadores 
possuem aí um papel decisivo.  

14.2 Benefícios em espécie como parte do pagamento do salário de bem estar 

A única provisão regular de benefício em espécie na citricultura paulista refere-se ao transporte, já que 

os trabalhadores não pagam pelo deslocamento ao local de trabalho. Em razão das ponderações expostas 
a seguir, porém, decidimos não incluir o transporte como um benefício em espécie que pudesse ser 
considerado como um pagamento parcial do salário de bem estar.  

Em primeiro lugar, não há nenhum serviço de transporte regular que proporcione fácil acesso às fazendas 
de laranja. Em segundo lugar, isso exige que os consórcios de empregadores forneçam o transporte aos 
empregados para assegurar um suprimento de trabalhadores suficiente e sua chegada à fazenda a tempo. 
Trata-se, portanto, de uma despesa de natureza instrumental para a realização da colheita.  

Assinale-se que esse transporte é realizado nos ônibus dirigidos pelos “turmeiros”, que auferem salários 
mais altos que os dos coletores de laranja da turma que coordenam, mas também calculados em termos 
de produção. Seus salários não se relacionam somente ao transporte, já que eles também são 
encarregados de “recrutar” os trabalhadores da turma e de supervisionar seu trabalho nos pomares. 
Alguns são proprietários dos ônibus, muitas vezes inclusive financiados pelos empregadores e 
fazendeiros.  

                                                            
35 Segundo Flávio Viegas, presidente da Associação Brasileira de Citricultores (ASSOCITRUS), os produtores 
enfrentam problemas com os custos crescentes e os preços baixos na medida em que têm de concorrer com as 
fazendas de propriedade das três grandes companhias, que têm acesso privilegiado às unidades de 
processamento.Cf.https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Laranja/noticia/2014/06/semana-da-
citricultura-em-sp-foca-julgamento-de-processo-trabalhista.html 
36 Em 2018 o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) acatou uma acusação de procedimentos 
anticoncorrenciais contra as três grandes companhias. Em 2016 essas companhias assinaram um termo de ajuste de 
conduta mediante o qual admitiam que manipulavam os preços em detrimento dos cultivadores de laranja. Ademais 
concordaram junto ao CADE em pagar uma multa de R$ 301 milhões. Cf. http://www.cade.gov.br/noticias/cade-
encerra-processo-contra-cartel-no-mercado-de-compra-de-laranjas 
37 Esta caracterização dos vários padrões de interação entre a indústria e os produtores agrícolas nos foi fornecida 
por um representante de uma cooperativa agrícola do setor numa das sessões de apresentação do relatório de 
pesquisa. 

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Laranja/noticia/2014/06/semana-da-citricultura-em-sp-foca-julgamento-de-processo-trabalhista.html
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Laranja/noticia/2014/06/semana-da-citricultura-em-sp-foca-julgamento-de-processo-trabalhista.html
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-encerra-processo-contra-cartel-no-mercado-de-compra-de-laranjas
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-encerra-processo-contra-cartel-no-mercado-de-compra-de-laranjas
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15.  SALÁRIO DE BEM ESTAR EM CONTEXTO E COMPARADO A OUTROS SALÁRIOS  

15.1 Escala salarial 

Em seguida comparamos o nosso salário de bem estar bruto com os salários efetivamente pagos em 
termos brutos aos três tipos de trabalhadores predominantes no cultivo/colheita da laranja. Como se 
assinalou na seção anterior, os salários efetivamente pagos aos trabalhadores em serviços gerais e aos 
tratoristas já incluem os benefícios monetários tais como o 13o salário e o adicional de 1/3 das férias. No 
caso dos colhedores de laranja, os benefícios monetários abarcam a indenização por dispensa e valor total 
do FGTS, incluída a multa de 40%. 

Gráfico 6: Escala salarial na citricultura paulista e salário de bem estar nas áreas não metropolitanas 
do Estado de São Paulo, 2020 (R$, em fevereiro de 2020) 
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Conforme o Gráfico 6 (colunas em azul), o salário de bem estar é 24% mais alto do que o salário 
efetivamente pago aos tratoristas, 60% mais alto em relação aos trabalhadores em serviços gerais e 84% 
mais alto em relação aos coletores de laranja registrados em carteira. No caso dos colhedores de laranja 
sem carteira assinada a diferença é de 141%. 

O salário de bem estar é 2,4 vezes mais alto do que o salário mínimo e 2,7 vezes mais alto do que o salário 
da linha de pobreza do Banco Mundial para um país de renda média-alta como o Brasil. É importante 
considerar, especialmente quanto a países de renda média-alta como o Brasil, que estar fora da pobreza 
(tal como estritamente definida por uma linha de pobreza) é de fato bastante diferente de auferir um 
salário que assegure um nível mínimo de decência em termos de padrões de vida. 

15.1.1 Efeito das políticas sociais do governo federal na disparidade com o salário de bem 
estar 

Fizemos um exercício para averiguar como as políticas sociais do governo federal afetam o hiato entre os 
salários efetivamente pagos e o salário de bem estar. A conclusão a que chegamos é a de que elas reduzem 
este hiato a depender do tipo de trabalhador, como se observa no Gráfico 7. 

Gráfico 7: Diferença percentual entre o salário de bem estar bruto e os salários efetivamente pagos 
com e sem benefícios monetários governamentais (abono salarial e possivelmente seguro 

desemprego)  

 
Fonte: Autores. 

Como os trabalhadores em serviços gerais e os tratoristas auferem um salário no valor de um a dois 
salários mínimos, têm direito ao abono salarial financiado pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
uma espécie de 14o salário equivalente ao valor do salário mínimo. 
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Já os colhedores de laranja registrados têm direito a receber o abono salarial de um salário mínimo — 
proporcional ao período de emprego ao longo do ano — e também o benefício do seguro-desemprego 
por três meses pago pelo FAT. O acesso ao seguro-desemprego só se verifica caso tenham um emprego 
formal durante um período de no mínimo seis meses antes da sua demissão e, mais importante, caso seja 
a terceira vez que solicitem o benefício. O valor do benefício é equivalente a 80% de seus salários brutos 
médios dos últimos três meses de emprego, caso não exceda R$ 1.600 como no nosso caso. 

Assim, assumimos o pressuposto de que os colhedores de laranja — tal como observamos na pesquisa de 
campo — se inserem numa categoria que pode ser considerada como “emprego temporário 
permanente”, que compreende uma função desempenhada a cada ano e no mais das vezes por 
trabalhadores com experiência nesse tipo de serviço. E consideramos que é razoável supor que em sua 
grande maioria já terão recebido o benefício duas vezes. É por isso que a diferença entre o salário de bem 
estar e o salário efetivamente pago com e sem benefícios governamentais é maior para esse tipo de 
trabalhador do que aquela referente aos outros dois tipos, já que estes só recebem o abono salarial, pois 
não são demitidos ao longo do ano com a mesma frequência. Por fim, quanto aos colhedores de laranja 
sem registro em carteira, o hiato entre o salário efetivamente pago e o salário de bem estar fica inalterado, 
visto que estes não têm acesso a direitos sociais e trabalhistas e tampouco às políticas sociais do governo 
federal. 

Podemos observar no Gráfico 7 que a o hiato do salário de bem estar com relação ao salário efetivamente 
pago – quando se consideram os benefícios governamentais - cai de 24% para 19% para os tratoristas, de 
60% para 52% para os trabalhadores em serviços gerais e de 84% para 47% para os colhedores de laranja 
registrados em carteira. Esta queda mais forte no último caso se deve ao fato de que os colhedores de 
laranja registrados recebem o abono salarial proporcional e o benefício do seguro desemprego por três 
meses. 

Pode-se argumentar que os benefícios governamentais funcionariam como um desincentivo para que os 
empregadores elevassem os salários efetivamente pagos, na medida em que os valores pagos pelo 
governo assumiriam o lugar dos valores a serem praticados pelo setor privado, gerando um efeito 
substituição perverso. Mas não é isso o que acontece. O valor pago sob a forma de abono salarial aos 
trabalhadores mais permanentes no cultivo da laranja — aqueles empregados em serviços gerais e os 
tratoristas — não só é baixo como decresce à medida que o salário aumenta. Por exemplo, para os 
trabalhadores em serviços gerais o valor mensal do abono salarial é de 5,5% do total do salário bruto mais 
benefícios monetários, ao passo que para os tratoristas é de 4,2%. Adicionalmente, o abono salarial deixa 
de ser pago quando o salário efetivamente pago em termos brutos excede R$ 2.090 (dois salários 
mínimos). 

No caso dos colhedores de laranja registrados em carteira, o grosso da diferença é referente ao seguro 
desemprego. Caso os salários efetivamente pagos aumentassem, o valor desse benefício cairia após um 
limiar, já que o maior valor pago é de R$ 1.813 ao mês. Mesmo assim, a contribuição governamental ainda 
ajudaria a reduzir a disparidade com o salário de bem estar. 
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SEÇÃO V. CONCLUSÕES 
Neste relatório estimou-se um salário de bem estar para as áreas não metropolitanas do Estado de São 
Paulo, com exceção das regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, cobrindo assim as demais 
regiões urbanas do estado. Realizou-se uma pesquisa de campo em cidades de três mesorregiões da 
citricultura paulista — Araraquara, Bebedouro e Bauru — que apresentam indicadores socioeconômicos 
bem similares às demais regiões urbanas não metropolitanas do Estado de São Paulo. Assim, ainda que o 
foco deste estudo seja a região citrícola, o salário de bem estar aqui estimado também serve de referência 
para essa região mais ampla, que abrange uma população de 20 milhões de habitantes. 

O salário de bem estar bruto estimado para as áreas não metropolitanas do Estado de São Paulo é de R$ 
2.551 (US$ 567) por mês, e consequentemente de R$ 98 (US$ 22) por dia de trabalho pressupondo-se 26 
dias de trabalho ao mês. Esse valor se refere ao salário que os trabalhadores precisam receber 
mensalmente ao longo do ano para que tenham um padrão de vida básico e decente, tal como descrito 
de maneira pormenorizada ao longo do relatório. Em cada seção, expõem-se os passos dados para se 
aplicar integralmente a metodologia elaborada por Richard e Martha Anker para estimar salários de bem 
estar, adotada em vários países do mundo. 

Bancos de dados do IBGE tais como a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) e a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD), que contêm dados detalhados e desagregados sobre trabalho, bem como 
a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério da Economia, que reúne dados sobre 
empregos formais, foram estratégicos como fontes secundárias. Essas informações, em conjunto com 
aquelas coletadas na pesquisa de campo sobre preços de alimentos, custos de habitação e hábitos de 
consumo, possibilitaram à equipe de pesquisa estimar não só o salário de bem estar como também os 
salários efetivamente pagos. 

Se o salário de bem estar serve como referência para qualquer emprego existente neste espaço e neste 
período (fevereiro de 2020), os salários efetivamente pagos se referem aos trabalhadores da citricultura 
paulista. Selecionamos três principais tipos de trabalhadores. Os trabalhadores em serviços gerais e os 
tratoristas tendem a ser mais permanentes. Os colhedores de laranja, que representam a grande maioria 
dos trabalhadores, são contratados para a colheita. Seus contratantes geralmente não são as fazendas de 
laranja, mas no mais das vezes consórcios de empregadores que são legalmente autorizados a empregar 
e fornecer esses trabalhadores às fazendas. 

O relatório informa que os colhedores de laranja são remunerados por produção, enquanto os outros dois 
tipos de trabalhadores ganham salários fixos. Como não tivemos acesso às fazendas de laranja, os dados 
da RAIS nos forneceram os valores referentes aos salários desses três tipos de trabalhadores, que incluem 
certos benefícios monetários tais como o adicional de 1/3 das férias. Acrescentamos a isso o 13o salário 
no que diz respeito aos trabalhadores em serviços gerais e aos tratoristas. Quanto aos colhedores de 
laranja, incluímos o pagamento da indenização e do FGTS mais a multa de 40%, já que eles são demitidos 
ao longo do ano. Os salários efetivamente pagos se referem aos rendimentos mensais médios pagos para 
os doze meses do ano, mesmo que os trabalhadores sejam contratados apenas por nove meses, como se 
dá com os colhedores de laranja. 

Conforme o relatório, o salário de bem estar referente às áreas não metropolitanas do Estado de São 
Paulo é de 24% a 84% maior que os salários efetivamente pagos (incluindo os benefícios monetários sob 
a responsabilidade do setor privado e conforme a  legislação trabalhista do país) no setor de laranja, 
dependendo do tipo de trabalhador. Ademais, fizemos um exercício para estimar o efeito dos benefícios 
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governamentais, tais como o abono salarial e o seguro desemprego, sobre o hiato entre o salário de bem 
estar e os salários efetivamente pagos. No caso dos colhedores de laranja — que como já assinalado 
representam a grande maioria dos trabalhadores —, o hiato cai de 84% para 47% caso eles sejam 
registrados em carteira. O seguro desemprego responde pela maior parte desse decréscimo. 

Durante a pesquisa de campo, vários depoimentos apontaram para a existência de colhedores de laranja 
sem registro em carteira. É nesta categoria que se encontram com mais frequência os trabalhadores 
migrantes. Para os ocupados nessa forma de trabalho precário, o salário de bem estar é 141% maior que 
o salário efetivamente pago, isto porque eles não recebem benefícios monetários definidos por lei e 
tampouco têm acesso aos programas governamentais. 

Neste relatório não se aborda o cumprimento de normas sociais, trabalhistas e ambientais nas fazendas 
da região. Esta questão pode ser enfrentada, em alguma medida, mas não inteiramente, por meio da 

certificação de fazendas conforme os critérios do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 
Agrícola (IMAFLORA) e demais entidades certificadoras. Contudo, o pagamento do salário de bem estar 

não deve fazer com que se perca de vista o objetivo de melhorar as condições de trabalho. 

O pagamento de um salário de bem estar, que permita reduzir o hiato com relação aos salários 
efetivamente pagos, não é um tema fácil e de resolução imediata. Cremos que as partes interessadas 
devem tratá-lo de modo transparente, apontando as suas necessidades e limitações. Ao mensurar o 
salário de bem estar, a metodologia de Anker busca contribuir com esse diálogo. 

Cabe fazer uma consideração final sobre como a responsabilidade por viabilizar o salário de bem estar 
deve ser repartida por todos os atores inseridos na cadeia de valor. Essa discussão deve ser travada sob o 
reconhecimento de que as três grandes companhias do setor de laranja — Citrosuco, Cutrale e Louis 
Dreyfus — não só são grandes produtoras de laranjas, bem como possuem as unidades de processamento 
para as quais outros produtores vendem os seus produtos, apesar de existirem também os pequenos 
processadores. Observa-se, assim, que a forma pela qual as grandes empresas fixam preços e definem as 
suas relações com os demais produtores é importante, afetando inclusive as relações entre os pequenos 
processadores e produtores.  

Há uma convicção generalizada de que se as três grandes empresas fixam preços baixos para as laranjas, 
isto torna difícil especialmente para os pequenos produtores pagar salários decentes e proporcionar boas 
condições de trabalho, especialmente no que diz respeito aos colhedores de laranja. Foi isso o que nos 
afirmaram cooperativas de pequenos agricultores, trabalhadores e representantes regionais do 
Ministério Público do Trabalho. Como consequência, em virtude do seu papel decisivo na cadeia, essas 
companhias têm uma responsabilidade importante na elevação dos níveis salariais no setor de laranja. 

Da mesma forma, vale ressaltar que as demandas da cadeia produtiva situada fora do Brasil por preços 
mais baixos também contribuem para uma pressão baixista sobre os preços praticados no país. Isso 
acontece porque a cadeia de valor compreende processadoras de marca, que atuam como importadoras 
do suco concentrado congelado produzido no estado de São Paulo, e que vendem o suco já embalado nos 
mercados dos países desenvolvidos. Também estas empresas se caracterizam pela verticalização e altos 
níveis de concentração, possuindo, portanto, a sua quota de responsabilidade para a redução do hiato 
entre os salários efetivamente pagos e o salário de bem estar na citricultura brasileira - especialmente se 
considerarmos que o Brasil é de longe o maior exportador de suco de laranja do mundo. 
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Tabela 13: Síntese dos componentes do cálculo do salário de bem estar 

PARTE I. DESPESAS FAMILIARES  

Item R$ US$ 

Custo mensal da alimentação para a família de referência (1) 879 195 

Custo diário da alimentação por pessoa  7,82 1,74 

Custo diário das refeições escolares gratuitas por família 2,39 0,53 

Custo diário da alimentação por pessoa corrigido segundo o custo das refeições 
escolares gratuitas 

7,22 1,61 

Custo mensal da moradia (2) 810 180 

Aluguel de moradia aceitável 580 129 

Gás/água/luz e pequenos reparos por mês 230 51 

Despesas não alimentares e não habitacionais (NANH) mensais depois dos ajustes (3) 1.863 414 

Cálculo preliminar das despesas NANH 1.863 414 

Ajuste a posteriori para tratamento de saúde 0 0 

Ajuste a posteriori para educação 0 0 

Adicional de 5% para imprevistos e garantia de sustentabilidade (4A) 178 39 

TOTAL MENSAL DA DESPESA DOMICILIAR COM PADRÃO DE VIDA BÁSICO E DECENTE 
PARA A FAMÍLIA DE REFERÊNCIA (5) [5 = 1 + 2 + 3+ 4A + 4B] 

3.729 829 

PARTE II. SALÁRIO DE BEM ESTAR MENSAL 

SALÁRIO DE BEM ESTAR LÍQUIDO (6) [6 = 5 / # trabalhadores em tempo integral] 2.220 493 

Deduções trabalhistas obrigatórias (7) 332 74 

Dedução para a previdência social (7A)  306 68 

Imposto de renda (7B) 0 0 

Dedução para contribuição sindical (7C)  26 6 

SALÁRIO DE BEM ESTAR BRUTO MENSAL (8)  [8=6+7] 2.551 567 
Fonte: Autores. 

Tabela 14: Valores e pressupostos essenciais para cálculo do salário de bem estar 

VALORES E PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS 

Âmbito Áreas não metropolitanas do Estado de São 
Paulo 

Taxa de câmbio da moeda local para US$ 1 4,5 

Número de jornadas de trabalho diárias por mês 26 

Número de horas da jornada semanal normal 44 

Número de trabalhadores em regime integral por 
casal 

1,68 

Número de pessoas da família de referência 4 

Número de filhos da família de referência 2 

Razão despesas NANH/despesas alimentos 2,12 
Fonte: Autores. 
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