O peso do agronegócio no Brasil
O agronegócio é um conjunto de negócios que engloba desde a produção de tratores e máquinas,
passando pela produção agropecuária e pela agroindústria até o agro-serviço (transporte e comércio).
A cadeia inteira do agronegócio chega a 23% do PIB(medida da riqueza produzida em um ano) do Brasil e
emprega cerca de 33 milhões pessoas.1
O gráfico abaixo mostra que há uma queda generalizada da produção de riquezas no Brasil, desde 2014,
enquanto a produção de alimentos e matérias primas continuou crescendo nos últimos três anos:
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Fonte: IBGE, Confederação Nacional da Agricultura e CEPEA USP/FIESP. 2017 é uma estimativa. Elaboração ILAESE.

O relatório "Outlook Fiesp 2026 - Projeções para o Agronegócio Brasileiro" prevê que o Brasil crescerá mais
que a média mundial na produção de alimentos, se afirmando como “celeiro do mundo”. A participação do
Brasil nas exportações mundiais de soja atingirá 49% em 2026 (crescendo 4,6% ao ano). No açúcar
chegaremos a 50%, crescendo 2,2% ao ano. Na carne bovina, chegaremos a 18% do mercado mundial,
crescendo 4,5% ao ano.

O Brasil é o maior produtor e exportador
de cana-de-açúcar do mundo
Tendo 400 usinas e 70 mil produtores, o setor contribui com 20% da produção mundial e 40% das
exportações de açúcar de todo o mundo. O país produz 25% de todo o etanol do mundo e é responsável
por quase 40% das exportações deste produto no mundo, segundo a ÚNICA.
O crescimento do agronegócio brasileiro em 2016 em parte se deveu ao crescimento de 20% das
exportações de açúcar e com a recuperação do preço do açúcar no mercado internacional. Em 2016 se
exportou o recorde 28,5 milhões de toneladas, 35% mais que em 2015.
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Pesquisa da Confederação Nacional da Agricultura, de julho de 2016, baseado nos dados da Pnad 2014 do IBGE, dão conta de que o setor emprega 32,7% de
toda a mão de obra do Brasil.

O gráfico abaixo mostra um crescimento do setor sucroenergético até 2010, uma queda de 2011 até 2014
e uma retomada de um crescimento formidável a partir de 2015 que permanece até hoje.
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O setor da cana-de-açúcar emprega apenas 415 mil trabalhadores formais no Brasil, segundo a Pnad/IBGE
2014. O emprego no setor continua caindo de forma acelerada, com a mecanização do corte da cana.
O crescimento do setor é apontado pelas projeções do relatório “"Outlook Fiesp 2026 - Projeções para o
Agronegócio Brasileiro":

CEPEA-USP/FIESP – OUTLOOK DA FIESP 2026

Portanto, se projeta um crescimento nos próximos 10 anos tanto da produção quanto da área plantada e na
produtividade da cana no Brasil.

O agronegócio e o setor da cana-de-açúcar em São Paulo
O PIB do agronegócio de São Paulo, em 2016, deve alcançar R$ 277 bilhões, tendo um crescimento de 7,2%
frente a 2015.
Segundo Paulo Skaf, presidente da FIESP,
“... o crescimento estimado de 7,2% para o PIB do agronegócio de São Paulo em 2016 “é resultado de uma
combinação muito positiva de fatores....A atividade primária, “dentro da porteira da fazenda” (...) “apresentou a
mais expressiva alta, de 19%, em relação a 2015. Nesse caso, os destaques determinantes foram as culturas da
cana-de-açúcar e da laranja, em que o Estado representa 57% e 73%, respectivamente, de todo o volume
produzido no Brasil.....”

Analisando a produção do agronegócio de São Paulo por setores, o PIB da agricultura cresceu 24% em 2016
ante 2015:

Fonte: CEPEA USP, FIESP, 2016 com dados até outubro de 2016.

Sendo que o setor da cana-de-açúcar cresceu 21% em 2016 frente a 2015. A Indústria do açúcar cresceu
47% em 2016 e do etanol cresceu 6% no mesmo ano.
No Estado de São Paulo se produz 68% de toda a cana do Brasil e 60% de toda cana moída. Ainda produz
50% do etanol brasileiro.
Conclusão prévia:
Os empresários do agronegócio se vangloriam do papel do setor como condutor do crescimento do Brasil
em meio à enorme crise dos outros ramos econômicos do Brasil que estão diante na maior recessão da
historia do Brasil.
Esquece-se de dizer que essa enorme riqueza foi produzida pelos operários do setor, recebendo um salário
muito baixo em troca.
No próximo capitulo vamos ver como a riqueza criada pelos trabalhadores foi distribuída na principal
empresas do setor da cana-de-açúcar.
A riqueza criada pelos operários, em 2016, na Raízen.
Quem cria toda a riqueza são os operários e operárias. Os tratores e máquinas foram fabricados pelos
trabalhadores e a matéria prima, sementes, fertilizantes, etc são produzidos também pelos operários. O

corte, a moagem, o transporte e a comercialização é feito pelos trabalhadores, mas essa riqueza vai para
quem não produziu nada: os banqueiros, grandes empresários e governos.
Vamos mostrar, como exemplo, a distribuição da riqueza produzida pelos trabalhadores da Raízen, a maior
empresa do setor sucroenergético do Brasil e sediada em São Paulo:
Distribuição da riqueza produzido pelos operarios da Raízen
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Fonte: Relatório de 2016 da Raízen disponíveis no site da empresa. Elaboração ILAESE.

De toda riqueza produzida pelos trabalhadores no total de R$ 6 bilhões de reais, 2 bilhões foram para
alguns poucos banqueiros, R$ 1,2 bilhão foi para os governos e R$ 1,1 bilhão foi para os donos da empresa
e retornou apenas 1,6 bilhões para os 30 mil trabalhadores da empresa.
Essa é a maior injustiça deste sistema capitalista.
Demonstraremos a seguir que a riqueza dos banqueiros e empresários é resultado do trabalho feito pelos
trabalhadores e que vai para o bolso dos grandes empresários.

As contas da exploração no setor da cana2
Vamos calcular quanto produz e quanto custa o trabalho, em reais, de um cortador manual de cana e de
um operador de colhedeira do setor sucroenergético do Estado de São Paulo.
O valor do pacote de açúcar cristal com 5 kg é R$ 9,32 em 17 de abril de 2017, segundo o CEPEA da USP,
portanto 1 kg custa R$ 1,86 reais.
Um cortador manual, com jornada de 8 horas, corta 12 toneladas de cana por dia e gera 1.536 kg de açúcar
cristal. Portanto, gera R$ 43.499,52 reais por mês. O salário médio mensal deste trabalhador é de R$
1.500,00, com encargos passa a ser R$ 2.293,33. Portanto, em dois dias (16 horas de trabalho), um
cortador manual paga seu salário mensal incluindo os encargos. Trabalha então de graça para o patrão
20 dias.
Um operador de colhedeira, com jornada de 8 horas, corta 800 toneladas por dia, que rende 102.432 kg de
açúcar cristal e gera R$ 3.624.960,00 por mês. O salário médio mensal de um operador de colhedeira é de
R$ 3.261,44, com encargos passa a ser R$ 4.986,38. Portanto, paga seu salario mensal em 1 hora de
trabalho, trabalhando de graça para seu patrão todo o restante do tempo.
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Estes dados se apoiam no relatório Cana: salários, custos e receitas, do economista da FERAESP, Cristiano Augusto Galdino, de
2015. A atualização para dados de 2016 são de responsabilidade do ILAESE.

Uma máquina substitui 66 homens. São três operadores por dia movimentando a colhedeira, cada um
substituindo 22 cortadores manuais.
No setor canavieiro, em decorrência dos protocolos de redução/eliminação da queima da palha da cana, a
taxa de mecanização dos canaviais na região Centro-Sul saltou de 34,2%, em 2006/2007, para 83%, em
2013/2014. Isso implicou a redução de mais de 100 mil postos de trabalho, apenas nesse setor. É um
cenário de destruição em massa de postos de trabalho.
Segundo o DIEESE, 68,7% dos assalariados rurais são negros e segundo o IBGE, as mulheres têm
rendimentos de cerca 37% a menos que os homens e mais de 50% dos assalariados rurais não tem carteira
assinada, portanto estão sujeitos a trabalho precário e geralmente associados à informalidade, à
subcontratação e até ao trabalho escravo. Assim, não estranha que na Raízen, safra de 2015/2016, ocorreu
27 acidentes com afastamento e 2 acidentes fatais de trabalhadores.
Com essa riqueza roubada dos trabalhadores, as multinacionais compraram as usinas falidas, como
veremos no próximo capítulo.

Grande engole o pequeno: concentração e controle
multinacional da cana-de-de açúcar
Dois fenômenos ocorreram no setor sucroalcooleiro e no agronegócio em geral.
O primeiro fenômeno foi a concentração da produção nas mãos de grandes empresas, que compraram as
pequenas e médias usinas em dificuldades financeiras:

Fonte: ÚNICA

O segundo fenômeno foi a desnacionalização das usinas, que foram compradas por grandes empresas
multinacionais.
Os 5 maiores grupos do setor por faturamento e lucros em 2016 segundo a revista Exame Maiores e
Melhores de 2016, já são de propriedade estrangeira ou tem grande participação na sociedade:

Faturamento (em bilhões de reais)

Lucro Líquido em R$ milhões

Raízen (capital anglo-holandês/brasileiro)

72,8

1.436

Bunge Alimentos (capital holandês)

37,4

1.210

Louis Dreyfus (capital francês)

16,8

-441

Tereos Internacional (capital francês)

9,0

-206

São Martinho (capital brasileiro c/ part. estrangeira)

2,1

308

Revista Exame Maiores e Melhores 2016, valores em bilhões de reais. Elaboração ILAESE.

Até 2005, as cinco maiores empresas do setor eram de capital nacional. Cinco anos depois, sua capacidade
de moagem mais que dobrou e as multinacionais globais dominaram o agronegócio da cana.
A Raízen, que é uma sociedade entre a Shell (grande grupo do setor de petróleo anglo/holandês) e a Cosan
(capital nacional, da família tradicional Ometto) é um acordo que mais parece uma compra da Cosan pela
Shell. O acordo entre as duas empresas prevê que, em janeiro de 2020, a Shell terá o direito de comprar os
50% que a Cosan detém na empresa.
Outra grande empresa entre as cinco maiores é a Louis Dreyfus (LDC, um dos maiores conglomerados do
mundo, francês). A Bunge é a maior empresa comercializadora de commodities do mundo, de capital
holandês.
A Odebrecht Agroindustrial se associou com a Sojitz Corporation. Com o grupo devendo cerca de R$ 10
bilhões de reais e em profunda crise devido aos escândalos de corrupção, está aberta a possibilidade de
ser adquirida pelo capital internacional, com quem já está associada.
Em 2016, as empresas estrangeiras continuaram adquirindo empresas de capital nacional endividadas e
em regime falimentar. A Glencore (grande multinacional suiça de commodities) comprou a Unialco. A
Tereos (multinacional francesa) comprou a outra metade da Guarani que era da Petrobrás, entre outros
grandes negócios.
Em 2017, veremos novas grandes aquisições de bancos estrangeiros (famosos “fundos abutres”)
comprando as usinas brasileiras que estão em “recuperação judicial”, isto é, em regime falimentar
totalmente endividadas.
Estas usinas tiveram que se endividar para poder competir com as grandes multinacionais que dominam o
setor, com modernização e mecanização do corte da cana e agora não tem como sobreviver: serão
engolidas pelas grandes multinacionais da cana. Como estão falidas, o preço destas usinas estão
baixíssimos. É a hora dos urubus.
Das 450 usinas instaladas no País, 85 delas estão desativadas e cerca de 71 entraram em recuperação
judicial (destas 31 usinas já faliram). Dificilmente estas 156 usinas voltem a operar com seus antigos donos.
Todas estas usinas que fecharam, de direito deveriam pertencer aos seus trabalhadores e não às
multinacionais. Elas estão comprando as empresas endividadas com o dinheiro resultante do roubo e da
exploração dos seus funcionários, como analisamos acima.
Segundo a UNICA, que representa usinas do Centro-Sul, a dívida líquida das empresas no fim da safra
2015/16, era de cerca de R$ 100 bilhões.

A sonegação fiscal no setor sucroenergetico alcança R$ 1 bilhão por ano, segundo a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo.
Os 20 anos que consolidaram o domínio do agronegócio no campo brasileiro também produziram uma
mudança na propriedade rural brasileira. Três dezenas de grandes empresas, a maioria multinacionais de
propriedade de bancos internacionais, substituíram a velha administração familiar dos latifundiários e
coronéis por administrações “modernas”.
O capital nacional, que era dono de 90% dos negócios, ou se tornou um sócio minoritário no negócio ou se
converteu em mero gerente do capital multinacional. Isto se passou com grandes nomes da agricultura e
do comércio, como as famílias Biagi, Ometto, Junqueira e Rezende Barbosa.
Bunge, Cargill, Archer Daniel Midland (ADM), Louis Dreyfus dominam a comercialização da maior parte da
produção agrícola brasileira. Coopersucar, Raízen, Bunge, Louis Dreyfus (LDC), Odebrecht Agroindustrial e
Tereos monopolizam a produção de cana-de-açúcar e etanol. A citricultura é monopolizada pela Cutrale
(fornecedora da Coca-Cola), Citrosuco e Louis Dreyfus. Carrefour, Walmart e Bom Preço dominam a
comercialização. O frigorífico JBS domina a produção de carne bovina, BRFoods domina aves e suínos.
Monsanto, Syngenta e DuPont dominam a tecnologia de sementes transgênicas. Ambev controla o setor
de bebidas. Nestlé e Unilever dominam os alimentos industrializados. Basf, Heringer e Bayer monopolizam
o setor agroquímico. Suzano, Fibria e Klabin dominam o mercado de madeira e celulose. A Souza Cruz
domina a produção de fumo. Ou seja, cerca de 30 empresas dominam todo o Complexo Agroindustrial
brasileiro, desde os insumos, passando pela produção agropecuária até a comercialização dos produtos.

Os números das grandes empresas da cana
no Estado de São Paulo
Raízen
Maior produtora de açúcar do mundo, A companhia conta com cerca de 30 mil funcionários. É a principal
fabricante de etanol de cana-de-açúcar do país e a maior exportadora individual de açúcar de cana no
mercado internacional.
Anualmente, a Raízen Energia produz cerca de 2,1 bilhões de litros de etanol e 4,2 milhões de toneladas de
açúcar. No Brasil, é a maior produtora de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar.
Números da Raízen – 2013 a 2016

2015/2016
Receita de Venda de Bens e/ou
Serviços (em bilhões de reais)

2014/2015

2013/2014

2012/2013

11.867.088

9.739.137

9.455.221

9.063.189

3.800.000

2.568.000

2.471.400

2.411.000

Moagem de cana (mil ton)

62.700

57.079

61.441

56.200

vendas de açucar (mil ton)

4.550

4.551

4.599

4.229

Ebitda (em bilhões de reais)

vendas de etanol (mil m3)
Investimento (em bilhões de reais)

1.800.000

Número de funcionários
Salários e encargos (em bilhões de
reais)

1.627.424

3.305

3.114

2.359

2.330.000

2.500.000

3.200.000

35.040

39.087

1.711.769

1.744.873

96,9%

94,8%

110.999

140.883

Mecanização da colheita (em %)
Lucro/Prejuízo Consolidado do
Período (em milhões de reais)

1.185.644

1.413.220

116.996

Fonte: relatórios anuais da Raízen, disponíveis na BOVESPA 2013 a 2016. Elaboração ILAESE.

O crescimento do faturamento entre 2015 e 2016 foi de 21,8%. O lucro operacional, isto é, o lucro
realizado pelos operários na produção, antes do pagamento de dívidas aos banqueiros, cresceu 47,9%
entre 2015 e 2016. A moagem da cana cresceu 9,8% enquanto a venda de açúcar permaneceu igual a
2015. Houve uma queda da folha de pagamento na ordem de 4,9% entre 2015 e 2016 e o lucro líquido
cresceu 968% de 2015 a 2016. A mecanização da colheita da cana já chegou a 96,9%.
Como se vê por estes números, a Raízen está em excelentes condições, com crescimento espetacular de
faturamento e lucros.

Louis Dreyfus (LDC –Biosev)
É um gigante do agronegócio mundial. Sua subsidiaria no Brasil (Biosev) produz cana em 120 municípios de
São Paulo, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul.
Números da Louis Dreyfus (LDC –Biosev) – 2013 a 2016

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Receita de Venda de Bens e/ou
Serviços (em bilhões de reais)

6.163

4.513

4.267

4.152

Ebitda (em bilhões de reais)

1.441

1.335

1.147

1.286

Moagem de cana (mil ton)

30.959

28.315

30.009

29.533

vendas de açucar (mil ton)

1.705

1.623

1.723

2.136

vendas de etanol (mil m3)

1.239

1.152

1150

952

Investimento (em bilhões de reais)

1.157

1.132

1.206

1.345

16.807

15.243

16.124

16.450

594.440

637.938

586.994

619.558

96,9%

94,9%

94,7%

93,0%

-273

-499

Número de funcionários
Salários e encargos (em milhões de
reais)
Mecanização da colheita (em %)
Lucro/Prejuízo Consolidado do
Período (em milhões de reais)

-1.467

Fonte: relatórios anuais da Biosev, disponíveis na BOVESPA 2013 a 2016. Elaboração ILAESE.
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O crescimento do faturamento entre 2015 e 2016 foi de 36,5%. O lucro operacional, isto é, o lucro
realizado pelos operários na produção, cresceu 7,9% entre 2015 e 2016. A moagem da cana cresceu 9,3%
enquanto a venda de açúcar cresceu 5%. Houve uma queda da folha de pagamento na ordem de 6,8%
entre 2015 e 2016 e teve queda nos lucros de R$ 273 milhões de reais. A mecanização da colheita da cana
já chegou a 96,9%.
Como se vê por estes números, a Louis Dreyfus está em boas condições, com grande crescimento do
faturamento e redução na folha de pagamento. A queda no lucro líquido tem a ver com o pagamento de
dívidas da empresa, que foram utilizadas para compra de usinas, no crescimento da capacidade produtiva
da empresa.

Tereos (Guarani)
A Tereos, 3º maior grupo de açúcar do mundo, é especializada na transformação de beterraba, cana-deaçúcar e cereais. A Tereos no Brasil é uma das empresas líderes do setor de cana-de-açúcar e destaca-se
como o 3° maior grupo produtor de açúcar. Possui sete unidades industriais no Estado de São Paulo.
O plantio e a colheita de cana-de-açúcar na Guarani são 100% mecanizados.
Números da Tereos (Guarani) – 2013 a 2016

2015/2016
Receita de Venda de Bens e/ou
Serviços (em bilhões de reais)

2014/2015

2013/2014

2012/2013

2.781

2.339

2.217

2.008

650

382

518

373

Moagem de cana (mil ton)

19.640

18.194

18.289

16.534

vendas de açucar (mil ton)

1.444

1.450

1.507

1.388

vendas de etanol (mil m3)

678

647

535

474

Investimento (em milhões de reais)

485

485

562

538

Número de funcionários

9.465

8.915

9.764

Salários e encargos (em bilhões de
reais)

1.188

1.013

947

Mecanização da colheita (em %)

100%

Ebitda (em milhões de reais)

881

99%

Fonte: relatórios anuais da Tereos International, disponíveis no site da empresa. Elaboração ILAESE.

O crescimento do faturamento entre 2015 e 2016 foi de 18,8%. O lucro operacional, isto é, o lucro
realizado pelos operários na produção, cresceu 70% entre 2015 e 2016. A moagem da cana cresceu 7,9%
enquanto a venda de açúcar permaneceu igual. Houve um aumento na folha de pagamento na ordem de
6,1% entre 2015 e 2016. A mecanização da colheita da cana já chegou a 100%.

Grupo São Martinho

Números da São Martinho – 2013 a 2016

2015/2016

2014/2015

2013/2014

2012/2013

Receita de Venda de Bens e/ou
Serviços (em bilhões de reais)

2.831

2.349

1.971

1.635

Ebitda (em bilhões de reais)

1.301

1.091

766

650

Moagem de cana (mil ton)

20.024

18.718

15.593

12.885

vendas de açucar (mil ton)

1.230

1.231

986

969

vendas de etanol (mil m3)

751

791

640

451

840.816

812.026

658.489

226.120

95.210

87.678

77.082

68.521

97,4%

97,0%

93,9%

88,8%

194

288

Investimento (em milhões de reais)
Número de funcionários

9.788

Salários e encargos (em milhões de
reais)
Mecanização da colheita (em %)
Lucro/Prejuízo Consolidado do
Período (em milhões de reais)

73

135

Fonte: relatórios anuais da São Martinho, disponíveis na BOVESPA 2013 a 2016. Elaboração ILAESE.

O crescimento do faturamento entre 2015 e 2016 foi de 20,5%. O lucro operacional, isto é, o lucro
realizado pelos operários na produção, cresceu 19,2% entre 2015 e 2016. A moagem da cana cresceu 6,9%
enquanto a venda de açúcar permaneceu igual. Houve um aumento na folha de pagamento na ordem de
8,5% entre 2015 e 2016. A mecanização da colheita da cana já chegou a 97,4%.

As perspectivas para 2017/2018.
O PIB do agronegócio deve crescer 2% a 3,8% em 2017, frente a 0,5% do PIB Brasil. 3
As projeções para o setor sucroenergético brasileiro apresentados pela FIESP são as seguintes:
Outlook Fiesp 2026 - Projeções para o Agronegócio Brasileiro
Produto

CANA

Variável

ETANOL

2017/18

1000 hectares

8.640

8.638

Produção

1000 toneladas

654.710

639.016

76

74

37.185

38.083

Consumo Doméstico

11.010

11.092

Exportações Líquidas

26.175

26.991

27.850

27.114

26.243

26.907

Produção

Produção

t/ha
1000 toneladas

1.000.000 de litros

Consumo Doméstico

3

2016/17

Área

Produtividade
AÇÚCAR

Unidade

JOSÉ OTAVIO MENTEN, DIRETOR FINANCEIRO DO CONSELHO CIENTÍFICO AGRO SUSTENTÁVEL (CCAS)

Consumo Hidratado

14.907

15.518

Consumo Anidro

11.336

11.389

800

800
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Fonte: Outlook Fiesp Elaboração: FIESP/DEAGRO e MBAGRO

Estas projeções da FIESP apontam para uma queda na produção de cana de -2,2% na safra de 2017/2018,
enquanto a produção de açúcar crescerá 24,1% no mesmo período. A produção de etanol cairá, segundo
estas projeções, -2,6% na safra 2017/2018.
A safra 2016/2017 da cana-de-açúcar acumulou até o início de março uma moagem de 595,8 milhões de
toneladas na região Centro-Sul do país, 0,42% a menos do que na comparação com a safra 2015/2016,
segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica).
As usinas e destilarias do Centro-Sul do Brasil processarão 612 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na
safra 2017/18, de acordo com a nova estimativa da consultoria Datagro.
O Brasil bateu recordes de exportações de açúcar em 2015/2016, que rendeu US$ 10,4 bilhões, 36% mais
do que em 2014/2015. Na safra 2017/2018 será ainda melhor, segundo estimativas de especialistas.

O papel dos assalariados agroindustriais na luta da classe
trabalhadora brasileira
Se aproximam tempos revolucionários no Brasil. Tempos de mudança da direção do movimento operário,
como ocorreu na década de 1980, quando os marítimos e ferroviários deixaram de ser a ponta de lança do
movimento operário do Brasil, lugar que foi ocupado pelos operários metalúrgicos na cidade e pelos
pequenos produtores rurais e sem-terra no campo.
De 1995 aos dias de hoje, o agronegócio multinacional dominou o campo brasileiro, absorvendo uma parte
menor dos pequenos produtores, quebrando o restante. Ao mesmo tempo mecanizou a produção,
cortando milhões de emprego.
Está gerando uma nova força: os operários agroindustriais. Por suas condições de grande gerador de
riquezas e de ser uma categoria superexplorada, cumprirá um papel determinante nas lutas da classe
trabalhadora brasileiro no século XXI.
Este papel só pode desenvolver-se se surgirem novas lideranças combativas, independentes dos patrões e
de todos os governos, que organizem os operários agroindustriais em sindicatos próprios para lutar e
transformar a vida da classe operária.
Essa liderança pode e deve utilizar estes sindicatos como alavancas de defesa dos trabalhadores, dos seus
direitos essenciais e, ao mesmo tempo, transformar os sindicatos em alavancas da transformação social,
de luta para derrotar o sistema capitalista e a dominação das multinacionais sobre o Brasil.

Este estudo foi realizado por Nazareno Godeiro,
pesquisador do ILAESE no início de maio de 2017.

