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Resumo:
As mudanças que ocorrem no mundo contemporâneo levam as empresas a adquirem novas tecnologias
buscando atender uma nova demanda por produtos e serviços. As ações estabelecidas pelas empresas
produzem impactos que afetam o ambiente organizacional e a sociedade como um todo. Em meio a
essa complexidade e contínuas mudanças, as empresas do setor sucroenergético devem fazer uma
revisão das ações realizadas para minimizar os impactos sobre o emprego e contribuir com o bemestar das pessoas. Esta pesquisa busca analisar as relações entre aquisição tecnológica e capacitação de
pessoas sob o ponto de vista da responsabilidade social em uma usina de grande porte do setor
sucroenergético. Embora a usina tenha estabelecido algumas ações pontuais, o estabelecimento de
estratégias e relações mais amplas, visando um médio e longo prazo, poderá ampliar o foco no
desenvolvimento humano.
Palavras chave: Setor Sucroenergético, Inovação Tecnológica, Capacitação de Pessoas,
Responsabilidade Social.

The impact of technological transition in the sugar and energy sector:
an analysis from the point of view of social responsibility
Abstract
The changes occurring in the contemporary world lead companies to acquire new technologies seeking
to meet a new demand for goods and services. The actions established by the companies produce
impacts that affect the organizational environment and society as a whole. Amid this complexity and
continuous change, the companies in the sugarcane industry should do a review of actions taken in
order to minimize the impacts on employment and contribute to the well-being of people. This
research seeks to analyze the relationship between technology acquisition and training of people from
the point of view of social responsibility in a large plant in the sugarcane industry. Although the plant
has established some specific actions, the establishment of strategies and broader relations, aiming at a
medium and long term, may expand the focus on human development.
Key-words: Sugarcane Industry, Innovation, People Training, Social Responsibility.

1 Introdução
O setor sucroenergético é um dos setores mais antigos da economia do país, a cultura da canade-açúcar colaborou com a formação socioeconômica do Brasil Colonial. Os estados do
nordeste foram os primeiros estados produtores, esse início deu-se em meio a conflitos,
escravização de negros africanos e índios, exploração de produtos naturais, rios, terras e
outras conturbadas movimentações (ANDRADE, 1994).
O crescimento e expansão da cana-de-açúcar se tornou possível devido às mudanças que
ocorriam com as inovações dos equipamentos, ferramentas e tecnologias adaptadas a força
animal, humana e hidráulica (NUNES, 2002). O papel do Estado na geração de incentivos
deve ser visto como um apoio para esse crescimento.
O Programa Nacional do Álcool (Proálcool) contribui para expansão da cana, onde esta não
predominava ou mesmo existia, apoiando a implantação de novas usinas e modernização de
todo o processo produtivo. Segundo Carvalho e Carrijo (2007), o Proálcool também
promoveu abertura para objetivos da ordem social e ambiental. Em 1996, o governo
estabeleceu uma proposta de privatização do setor sucroenergético e a elevação dos preços foi
transferida ao preço pago pelo consumidor final, isso ocorreu devido a problemas e gargalos
financeiros por parte dos usineiros (BRAY; FERREIRA; RUAS, 2000). Alguns anos depois,
a desestabilização e desregulamentação do programa foram marcadas pela elevada dívida
pública, elevação dos preços de alimentos e redução do preço do barril de petróleo
(CARVALHO, 2009). Com a redução da demanda interna o setor enfrentou grandes
dificuldades levando o país a priorizar as exportações, até que em 2003, a produção do álcool
ganhou importância novamente com a introdução do carro flex.
O carro flex foi introduzido no Brasil em 2003, como uma nova tecnologia do setor
automobilístico. Em seu primeiro ano representou 3,5%, em 2010, representou 95% dos
carros novos comercializados no país. As vendas de veículos flex cresceram disparadamente
impulsionando a produção de etanol para abastecer este novo mercado de carros (UNICA,
2013). Esse crescimento influenciou diretamente a área plantada de cana-de-açúcar assim
como a produção de etanol no país. A substituição dos derivados da gasolina para um
combustível renovável foi grandemente incentivada, no entanto, discussões ainda viriam
sobre a queima da palha da cana como método despalhador. Moraes (2007) ressalta em seus
estudos que essa prática é um método tradicional que busca facilitar o corte manual, mas que
também causa vários problemas e impactos sociais e ambientais. O Estado de São Paulo,
sendo o maior estado produtor, praticou uma somatória de esforços para reduzir os impactos
gerados pelas queimadas.
A Lei nº 11.241, de 19 de setembro de 2002, criada pelo Governo do Estado de São Paulo
dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana-de-açúcar e dá providências
correlatas. Com base nesta lei as usinas que operam em áreas mecanizáveis (com declive até
12%) terão um prazo gradativo de 20 anos (2021) para eliminar completamente a prática da
queima da palha da cana, e as usinas que operam em áreas não mecanizáveis (com declive
superior a 12%) um prazo até 2031, a contar da data de publicação da mesma (SÃO PAULO,
2002). Algumas ações estabelecidas entre o governo e algumas associações do setor buscaram
antecipar esse prazo gradativo para 2014 e 2017, através do Protocolo Agroambiental que
certifica as usinas que anteciparem a eliminação das queimadas (SÃO PAULO, 2007).
As mudanças que vem ocorrendo no corte da cana abrem espaços para introdução de novas
tecnologias consideradas de ponta. Segundo Abreu et al. (2009), o processo gradativo de
eliminação das queimadas ocorre na medida em que as usinas investem em tecnologias. As
novas tecnologias demandam novas competências e novos modelos de trabalho em um
período de transição tecnológica, sendo assim, a capacitação de pessoas passou a ser um dos

maiores desafios do setor sucroenergético, que vive um período de inovação e transição
tecnológica.
Pode-se destacar que a substituição de uma tecnologia demanda uma revisão nos processos de
gestão de recursos humanos. Diantes desse aspecto, a capacitação de pessoas passou a ser um
dos maiores desafios do setor sucroenergético. As máquinas conhecidas como enleiradora de
cana inteira, colhedora de cana picada, foram substituídas por tecnologias com comando
eletrônico, GPS, computador de bordo, sistema de controle monitorado, sistemas de adubação
e pulverização inteligente, sistema rodante de esteiras com melhor distribuição de cargas,
sistema de segurança para o trabalho noturno, colheita e ensaque no mesmo equipamento,
capacidade de operar em diferentes tipos de mudas e canaviais (BAPTISTA et al., 2012).
A responsabilidade social é outro fator que está vinculado à aquisição de novas tecnologias no
setor. Nesse contexto, é importante entender o papel da organização empresarial e sua
responsabilidade para com a sociedade, pois o desenvolvimento humano depende do trabalho
justo, pleno e seguro, as empresas devem garantir oportunidades de forma igualitária, assim
como, tratar as mudanças que ocorrem nas operações de forma aberta, a fim de minimizar os
impactos sobre o emprego e contribuir com o bem-estar das pessoas (HOLT, 1999; ABNT
NBR ISO 26000:2010).
Esta pesquisa busca analisar as relações entre aquisição tecnológica e capacitação de pessoas
sob o ponto de vista da responsabilidade social em uma agroindústria de grande porte do setor
sucroenergético localizada na região da Alta Paulista, no estado de São Paulo. A expansão da
cana-de-açúcar obteve um crescimento expressivo e o setor vive um período de transição
tecnológica.
2 Metodologia
Esta pesquisa possui caráter qualitativo por ter os interesses centralizados em estudar
fenômenos do mundo social analisando a teoria e os dados, o contexto e a ação (NEVES,
1996). Utilizou-se da pesquisa descritiva e exploratória para compreender e descrever
características da população e realizar um mapeamento das relações entre aquisição
tecnológica e capacitação de pessoas sob o ponto de vista da responsabilidade social.
A revisão de literatura tratou dos temas Responsabilidade Social, Inovação Tecnológica e
Capacitação de Pessoas. Com base na revisão de literatura, elaborou-se um questionário com
perguntas abertas e fechadas. O questionário foi testado antes de ser enviado.
Para o estudo de caso, foi selecionada uma usina de grande porte, que produz açúcar, álcool e
energia, nomeada neste trabalho como Usina Alfa. A Usina Alfa está localizada entre os 33
municípios da região da Alta Paulista no interior do estado de São Paulo, e representa 27%
dos 17 milhões de toneladas de cana produzidos nesta região (BRASIL, 2013). O questionário
foi enviado a um profissional da área de recursos humanos, e respondido entre os meses de
outubro e novembro de 2014. A coleta dos dados secundários foi realizada por meio de sites e
documentos de órgãos públicos, sendo INPE/CANASAT, MAPA, IBGE, PINTEC, os
principais. Os dados foram analisados e apresentados qualitativamente com a finalidade de
atender o objetivo proposto na pesquisa.
3 Responsabilidade Social
A responsabilidade social (RS) pode ser compreendida como a responsabilidade que uma
organização assume pelos impactos causados por suas decisões e atividades na sociedade e no
meio ambiente através de um comportamento ético e transparente que contribua para o
desenvolvimento sustentável, inclusive a saúde e bem-estar da sociedade, esteja de acordo

com a legislação aplicável e com as normas internacionais de comportamento, integre toda a
organização e seja praticada em suas ações (ABNT NBR ISO 26000:2010).
O Quadro 1 apresenta a evolução do conceito de RS. Ortova e Stankova (2011) argumentam
que a retomada da terminologia “Responsabilidade Social Corporativa” para
“Responsabilidade Social”, conforme proposto pela ISO 26000, a torna comum a todas as
organizações. E ao mesmo tempo, traz a possibilidade de que cada área, segmento ou
organização crie sua própria definição de Responsabilidade Social.
A ISO 26000 trata-se de uma norma de orientação não certificável que busca auxiliar as
organizações a contribuírem para o desenvolvimento sustentável. Aconselha que as
organizações levem em consideração as diversidades sociais, ambientais, econômicas,
jurídicas, culturais, políticas e organizacionais do país em que atuam, e que mantenham a
consistência com as normas internacionais de comportamento (ABNT NBR ISO
26000:2010).
É importante entender o papel da organização empresarial e sua responsabilidade para com a
sociedade, assim como a contribuição para o desenvolvimento social e do bem-estar das
pessoas (HOLT, 1999).
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FUNÇÃO
Empresas têm um poder de decisão que pode influenciar suas ações e têm um
impacto na sociedade como um todo
Poder social – responsabilidade social;
Deve ir além da expectativa econômica e legal;
Contribuir com a Responsabilidade Social individualmente, de forma voluntária ou
coersitiva;
Integração das preocupações ambientais sociais nas operações de negócio e
vonluntarismo a partir da interação com as partes interessadas.
Empresa socialmente responsável leva em consideração: funcionários,
fornecedores, distribuidores, comunidades locais e nação.
A Responsabilidade Social Corporativa deve ajudar a sociedade alcançar seus
objetivos básicos.
Ênfase da ética na tomada de decisão.
A RSC passou a ser pauta na agenda dos empresários brasileiros com mais
visibilidade, incentivado pelo período de redemocratização e abertura econômica
do País e pelos direitos conquistados com a Constituição Federal de 1988.
A ISO 26000 adota o termo RS como uma forma mais abrangente, pois possibilita
que cada organização defina seu próprio conceito de RS.

Fonte: Elaborado com base em ISA (2012), ABNT NBR ISO 26000 (2010), REIS (2007).
Quadro 1 - Resumo da evolução do conceito de Responsabilidade Social.

Segundo ABNT NBR ISO 26000 (2010), um dos elementos fundamentais para o
desenvolvimento humano é o trabalho justo, pleno e seguro. As organizações devem garantir
oportunidades de forma igualitária, assim como tratar as mudanças que ocorrem nas
operações de forma aberta, acompanhadas de comunicação razoável, informações
tempestivas, buscando minimizar possíveis impactos sobre o emprego.
Dessa forma, as organizações têm responsabilidade pelos problemas sociais, e também têm
capacidade de utilizar ferramentas organizacionais para seu enfrentamento (REIS, 2007). A
evolução da RS das organizações pode ser dividida em três estágios, que contemplam
diferentes enfoques, públicos-alvo e envolvem todas as partes interessadas no processo de
gestão social organizacional, Quadro 2:

Estagio 1

Estagio 2

Estagio 3

Gestão Social Interna
Tem foco de atuação voltado para os
funcionários e seus familiares, e refere-se
a questões regulares da empresa, como
saúde, segurança, qualidade no ambiente
de trabalho, benefícios e treinamento e
desenvolvimento do trabalhador.

Gestão Social Externa
Refere-se à sociedade, às comunidades
e aos consumidores em questões como
preservação do meio ambiente,
impactos socioeconômico, político e
cultural na sociedade, segurança e
qualidade dos produtos.

Gestão Social Cidadã
Refere-se ao exercício da gestão
social cidadã, que extrapola a
comunidade e se estende à sociedade
como um todo.

Fonte: Elaborado com base em MELO NETO; FROES (2001).
Quadro 2 - Os três estágios da Responsabilidade Social nas organizações

O estágio 1 - Gestão Social Interna refere-se à cultura organizacional, a forma como a
organização molda suas crenças, hábitos, políticas e práticas, por meio das normas, valores e
expectativas compartilhados por seus membros. Ressalta-se que, a intenção desse estágio não
pode ter o incremento da produtividade como único objetivo. O estágio 2 – Gestão Social
Externa trata das questões socioeconômicas e ambientais. O estágio 3 – Gestão Social Cidadã,
as organizações devem cooperar para o desenvolvimento e fomento de projetos locais e
regionais, mediante ações filantrópicas, incentivando a geração de empregos e parcerias com
o Governo e outras entidades, além de promover campanhas de conscientização social e de
cidadania.
Tomando o setor sucroenergético como exemplo, pode-se dizer que o estágio 1 apresenta a
figura do cortador de cana-de-açúcar e do operador de máquinas agrícolas e sua relação com a
transição tecnológica; no estágio 2 pode-se discutir o impacto ambiental da queima da palha
da cana e o impacto social gerado pela mecanização, e no estágio 3 pode-se relacionar as
parcerias com o governo e, o exposto pela norma ISO 26000, que prevê o respeito à
Declaração Internacional dos Direitos Humanos e os direitos fundamentais do trabalho
identificados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Esse requisito da ISO 26000 esbarra novamente no estágio 1, uma vez que, as práticas de
trabalho devem respeitar os princípios e direitos básicos do trabalho estabelecidos pela OIT,
para que as organizações não realizem abusos e concorrência desleal. Dessa forma, os
funcionários devem ser registrados conforme a lei e tratados com igualdade sem prática de
discriminação, recebendo as informações necessárias para desenvolver atividades esperadas.
As políticas e práticas de trabalho socialmente responsáveis tornaram-se fundamentais e
devem considerar o processo de recrutamento e promoção de trabalhadores, os procedimentos
disciplinares e de queixas, a transferência e recolocação de trabalhadores, a rescisão de
emprego, os programas de treinamento e capacitação, bem como de saúde, segurança e
higiene industrial, e quaisquer práticas que afetem as condições de trabalho, em especial a
jornada de trabalho e a remuneração (ABNT NBR ISO 26000:2010).
As organizações têm o dever de implementar práticas leais de operação e políticas
transparentes, que combatam a corrupção e promovam o treinamento e conscientização dos
seus empregados, representantes, terceirizados e fornecedores a erradicar o suborno e
denunciar violações das políticas da organização; essas práticas além de amenizar os impactos
da transição e inovação tecnológica devem influenciar toda a cadeia a atingir e promover
objetivos socialmente responsáveis.
4 Inovação Tecnológica e Capacitação de Pessoas
As organizações podem adotar diferentes tipos de inovação, para atender diferentes
estratégias. Enquanto algumas organizações buscam o melhoramento dos produtos ou
serviços, outras poderão encontrar vantagens competitivas na diminuição do custo unitário e

no aumento da qualidade, inovando os processos da produção, adotando novos equipamentos
e ferramentas, bem como, novas habilidades para a sua execução. A adoção de novos métodos
organizacionais pode gerar uma demanda por novas práticas e um melhor alinhamento das
pessoas e do ambiente organizacional para com as atividades e objetivos.
Segundo informações do Manual de Oslo, editado pela Organização para a Cooperação do
Desenvolvimento Econômico (OCDE) algumas organizações inovam adotando novos
métodos para um produto já existente, consiste em vantagens e ganhos que podem envolver a
agregação de valor, redirecionamento logístico, ganho com relação aos custos ou mesmo um
novo mercado a ser alcançado. As inovações de marketing e organizacional foram agregadas
as abordagens tradicionais, como forma de analisar outros elementos das atividades e
processos inovativos presentes nas organizações, levando o processo de inovação a ser visto
também com um caráter científico e tecnológico. A interação do processo de inovação ocorre
de acordo com as fontes de informação, conhecimentos, tecnologias, recursos humanos e
financeiros disponíveis. A inovação organizacional melhora a qualidade, aumenta a troca de
informações e a capacidade de utilizar novos conhecimentos. A inovação pode ser
considerada radical, quando ocorre quebra de paradigmas e adoção de novas bases de
produção, ou incremental, quando não há esse rompimento. É um processo complexo,
sistêmico e contínuo que pode obter um grau de alcance, como uma inovação para a
organização, para o mercado ou para o mundo (OCDE, 2005). O Quadro 3 mostra as
tipologias das inovações e algumas de suas características.

Inovação de Produto e/ou Serviço
Inovação de Processo

Inovação de Marketing

Inovação Organizacional

Características novas ou melhoradas de um produto ou serviço oferecido aos clientes.
Bens ou serviços que melhoraram as características funcionais ou de uso em comparação
com produtos existentes.
Métodos novos ou melhorados. Diminuição dos custos unitários e aumento da qualidade.
Implementação de novos equipamentos, software, técnicas ou habilidades para executar
serviços.
Mudança significativa na concepção de um produto já existente.
Implementação de um novo método na concepção do produto, embalagem,
posicionamento, promoção ou preço.
Aumento do volume de vendas, participação de mercado e posicionamento do produto.
Lidam principalmente com as pessoas e a organização do trabalho.
Utilização de novos métodos organizacionais, práticas de negócios, relações, locais.
Melhorias significativas nos métodos de produção, novo sistema logístico de produção,
novos sistemas de informação.

Fonte: Elaborado a partir de Manual Oslo (OCDE, 2005).
Quadro 3 - Tipologias das Inovações.

Em meio a essa complexidade, as mudanças requerem uma revisão dos padrões de trabalho,
bem como, dos aspectos que se referem a cultura de uma organização. Vizioli et al. (2010)
complementa que a cultura organizacional reflete a importância das pessoas, a capacidade de
ação e de adaptação às mudanças, bem como, o empenho em relação as políticas e práticas
que buscam a formação e desenvolvimento das pessoas. O processo produtivo moderno, além
de exigir habilidades para comprar, vender, tomar decisões estratégicas em relação aos
investimentos, tecnologias, contratos, previsões financeiras, rentabilidade, busca uma melhor
qualificação do capital humano (BUIANAIN, 2014). Essas ações buscam suprir as mudanças,
conflitos e impactos, que as novas tecnologias geram nos processos, etapas e modelos de
trabalho, elevando os conhecimentos e habilidades requeridas ao trabalhador que passa a ter
um novo perfil (AUGUSTO, TAKAHASHI, SACHUK, 2012; ZACCARELLI, TEIXEIRA,
2008).
Lacombe (2007) afirma que as pessoas são os principais atores de uma organização e as
tarefas, decisões, estratégias, mudanças, envolvem diretamente esses atores. Tão certo quanto

sua importância tem sido o desafio de encontrar pessoas qualificadas principalmente para
funções que exigem especialização.
A administração de recursos humanos de uma empresa tem um papel importante no que tange
às pessoas, como coloca Chiavenato (2005), deve haver uma percepção da importância do
trabalho integrado entre os recursos humanos e as outras áreas da empresa e do
desenvolvimento de políticas e estratégias, como: avaliação de desempenho, gestão por
habilidades e competências, recrutamento e seleção, qualidade de vida, cargos e salários,
processo de comunicação, treinamento e desenvolvimento. A estratégia de treinamento e
desenvolvimento é um importante caminho para o desenvolvimento das competências
necessárias para se exercer cargos que exigem especialização. Gomes et al. (2008 p. 221)
tratam o conceito de competências como “um conjunto de conhecimentos, habilidades,
aptidões ou características associadas com alta performance no trabalho, como resolução de
problemas, pensamento analítico ou liderança”. Ruzzarin e Simionovschi (2010)
complementam que as competências agregam valor econômico para a empresa e valor social
para a pessoa, atendendo necessidades específicas e gerando vantagem competitiva
sustentável.
Marras (2011) afirma que o treinamento consiste em promover a formação profissional, a
especialização e a reciclagem dos funcionários, o incentivo motivacional, a otimização
pessoal e organizacional assim como o atendimento as mudanças. Vizioli et al. (2010) trata o
treinamento e desenvolvimento como um procedimento estratégico de reconhecimento do
valor das pessoas e menciona a motivação e a retenção como contribuições importantes. A
Figura 1 apresenta as principais diferenças entre treinamento e desenvolvimento.

Figura 1 - Diferenças entre treinamento e desenvolvimento (VIZIOLI et al, 2010).

Os estudos de Vizioli et al. (2010) tratam o treinamento como uma forma de suprir carências
muito específicas dos funcionários para desempenho de um determinado cargo, tendo um foco
bastante pontual, especificamente para o curto prazo. Trata-se de ações que buscam agir de
forma corretiva, buscando desenvolver conhecimentos e habilidades que um funcionário
deveria apresentar para o desempenho da função ou operação de uma determinada tecnologia
já adotada pela organização. As ações desenvolvidas tem um foco voltado para o cargo. Já na
estratégia de desenvolvimento, o crescimento integral das pessoas é o principal foco. A
empresa estabelece ações que buscam desenvolver nas pessoas competências necessárias para
as futuras mudanças que a empresa irá realizar, permitindo uma projeção no médio e longo
prazo.

Levando em conta que as empresas possuem peculiaridades muito específicas, o treinamento
é algo que precisa ocorrer continuamente a fim de que as pessoas recebam as competências
necessárias para atividades e cargos específicos. A prática do treinamento e desenvolvimento
tem uma forte relação com a retenção do profissional, uma vez que os bons profissionais
gostam de aprender e evoluir; o treinamento proporciona um ambiente desafiador e motivador
(LACOMBE, 2007).
É notório que muitos setores têm enfrentado problemas com capacitação da mão de obra no
processo de aquisição tecnológica, e mais intensamente, o setor sucroenergético, que ao longo
dos anos tornou-se um dos setores que mais empregam no Brasil. Durante muitos anos,
grande parte dos empregos gerados no setor não exigia especialização, no entanto, as
mudanças que ocorrem afetam diretamente essa classe de trabalhadores e muda este conceito.
A implantação de novas tecnologias necessita de investimentos no capital humano,
treinamentos e desenvolvimento para melhor adequação dos processos organizacionais e
alcance dos melhores resultados (VIEIRA e BAPTISTA, 2014).
Com a eliminação das queimadas, as usinas estão adotando tecnologias de ponta para a
colheita da cana, e de acordo com o SEBRAE (2005, p.61) muitas usinas optam pela colheita
mecanizada de cana crua, devido à “qualidade da matéria-prima que chega para moagem nas
usinas e para fugir das pressões ambientais causadas pelas queimadas e, ainda, pelo aumento
na produtividade (total)”. A perda dos postos de trabalhos e a exigência de maior qualificação
técnica para o trabalho são as principais consequências do processo de mecanização da cana
(ABREU et al., 2009).
Considera-se que a tecnologia isolada do processo de aprendizado não garante aumento da
produção, nem mesmo o uso eficiente do conteúdo tecnológico. Como a capacidade de
absorção do conhecimento e tecnologia difere de região para região, de empresa para
empresa, cabe à organização combinar a tecnologia e os insumos necessários, que inclui
treinar e capacitar pessoas (VIEIRA FILHO, 2014). Vale reafirmar, que a organização tem
responsabilidades sobre as perdas de postos de trabalho com os avanços da mecanização. Essa
responsabilidade se dá pelo papel que as organizações devem assumir com relação aos
impactos que suas ações causam á sociedade e ao meio ambiente.
5 Resultados
A Usina Alfa localizada na Alta Paulista, possui uma produção média de 4,5 milhões de
toneladas de cana-de-açúcar e gera aproximadamente 4.600 empregos diretos. O processo de
mecanização tem crescido ao longo dos anos, passando de 39% em 2006, para 70% em 2010,
até atingir 90% em 2012. A empresa se encontra dentro das exigências da Lei 11.241/2002,
no processo de eliminação das queimadas e ainda se manteve acima da média das Usinas da
Alta Paulista, uma vez que atingiram uma média 70% em 2012 (INPE/CANASAT, 2014).
A colheita mecanizada cresce na medida em que a empresa adquire novas tecnologias e essas
aquisições têm gerado diversas mudanças nos métodos de trabalho, processo de contratação,
capacitação e um envolvimento de diferentes agentes internos e externos. Em relação à
aquisição de novas tecnologias para a mecanização da colheita, a empresa leva em
consideração, respectivamente, os custos do equipamento, as características do equipamento,
as marcas já adquiridas anteriormente e, por fim, a disponibilidade de mão de obra. O
profissional que vai operar a nova tecnologia somente é informado durante ou depois do
processo de compra da nova tecnologia ter sido finalizado.
Em relação às políticas e práticas de capacitação da mão de obra, a área de recursos humanos
da empresa atua diretamente com treinamentos de capacitação de pessoas, mas também possui
parcerias com órgãos e programas oferecidos pelo governo e associações patronais. Os

treinamentos na empresa são caracterizados como pontuais, eles ocorrem na medida em que a
empresa adquire uma nova tecnologia mantendo o foco no curto prazo. A interação da
empresa com os fornecedores em relação à capacitação de pessoas é limitada ao treinamento
de um profissional dos recursos humanos, que posteriormente reaplicará na empresa, e ao
fornecimento de manuais de funcionamento e manutenção preventiva das máquinas. Não
existe um sistema de controle do acesso a esse material, mas ele está disponível, para os
operadores, mecânicos e para a área de recursos humanos que os utilizam nos treinamentos.
Embora exista um registro da quantidade de horas que cada funcionário da usina recebe de
treinamento anualmente, este controle não é utilizado como uma estratégia de
acompanhamento da capacitação de pessoas. A usina fornece treinamentos comuns a todos os
funcionários, com relação aos padrões, políticas e práticas de trabalho. Por adquirir diferentes
marcas de tecnologias, os treinamentos teóricos são realizados em conjunto, mas os práticos
de acordo com a devida máquina. A empresa não realiza um mapeamento prévio para
identificação das competências necessárias para operação de novas tecnologias; esse processo
é realizado durante ou depois da aquisição. A demanda por um funcionário operador de
colhedora mecanizada influencia a contratação de outras funções, como motorista, tratorista,
líder, mecânico, todos ligados ao processo de mecanização.
Em relação ao processo de contratação, capacitação e demissão de pessoas, o departamento de
recursos humanos afirmou que a usina busca agir com igualdade em relação ao sexo e idade.
Em um período de grandes mudanças, a usina trata o crescimento da mecanização como uma
oportunidade para os trabalhadores de outros setores, como o corte manual da cana, se
realocarem para outras funções e por isso prioriza a promoção e realocação dos trabalhadores
internos quando surgem vagas e oportunidades.
A Usina Alfa analisa o perfil dos trabalhadores em relação à questão educacional e
profissional na medida em que surge a demanda por trabalhadores em novas funções.
Atualmente, a Usina Alfa não trabalha com programa de alfabetização, mas possui um Centro
Cultural e Educacional, que oferece gratuitamente cursos de informática, injeção eletrônica,
eletricista residencial, mecânico de motor a diesel e transmissão de veículos pesados, porteiro
zelador, culinária básica, jardinagem e paisagismo e pedreiro revestidor. O Centro Cultural e
Educacional atende pessoas dos municípios que ficam em torno da usina e proporciona
qualificação e ampliação de conhecimentos individuais e coletivos, dando a muitas pessoas
uma nova chance de ser inserida no mercado de trabalho.
A Usina Alfa tem adotado parcerias com organismos públicos, instituições e associações
patronais visando melhorar a formação dos trabalhadores e reduzir os impactos causados pela
substituição do trabalho manual por máquinas durante o processo de expansão da
mecanização. Entre 2011 e 2012, uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação através do Programa Via Rápida para o
Emprego, e com a Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho através do PEQ-Programa
Estadual de Qualificação Profissional e Centro Paula Souza, foi adotada com o objetivo de
qualificar funcionários para cargos como: mecânico, eletricista e operador de colhedora. O
curso teve em média um período de 200 a 250 horas de duração. Outro programa adotado pela
empresa foi o Renovação, estruturado através de uma parceria entre a UNICA, Feraesp, Ong
Solidaridad e outras instituições privadas com o objetivo de promover treinamentos
especializado e profissionalizante para realocação de trabalhadores e direcionamento para
outras atividades. Esse treinamento teve um período de duração entre 300-320 horas. O
principal desafio para se atingir os objetivos propostos pelos programas relaciona-se com
carência da educação de nível básico, uma vez que a maioria dos trabalhadores do corte
manual de cana possuía baixo nível de escolaridade, o que dificultou a qualificação rápida
para funções especializadas.

Com relação à sociedade, o programa de responsabilidade social da usina busca identificar e
desenvolver programas interagindo com os órgãos públicos dos municípios próximos à usina,
apoiando e participando de eventos, campanhas e projetos, como o “Projeto Ceretas”. Trata-se
de um Centro de Recuperação e Triagem de Animais Silvestres, construído com o objetivo de
amenizar os impactos da proximidade dos animais silvestres da zona urbana. O hospital foi
construído no município de Araçatuba-SP, em uma parceria entre a Polícia Militar Ambiental,
a Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho (UNESP), Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), União dos Produtores de
Bioenergia (UDOP) e 19 usinas de açúcar e álcool da região.
A energia utilizada no funcionamento da usina tem origem da queima do bagaço da cana e um
dos projetos futuros é gerar excedentes para abastecimento das cidades onde a usina está
inserida.
6 Considerações Finais
Embora a empresa tenha buscado agir de forma igualitária em relação à contratação e
capacitação dos trabalhadores, melhorar o nível de comunicação com relação às mudanças de
forma mais aberta poderá amenizar alguns impactos sobre o emprego e aumentar o foco do
desenvolvimento humano.
Realizar um mapeamento prévio do nível educacional dos funcionários, assim como das
competências requeridas para a operação das novas tecnologias pode contribuir para
estruturação dos treinamentos e atender funções de forma preventiva não apenas no curto
prazo, mas também no médio e longo prazo.
A adoção de programas de qualificação e realocação dos trabalhadores busca reduzir os
impactos causados pelas ações e pelas mudanças no setor, contudo é necessário que as
interações entre as organizações e o governo tenham uma abrangência maior no que tange a
criação de políticas que promovam avanços na questão educacional.
Por fim, deve-se entender que, somente um estudo aprofundado das partes interessadas, nesse
caso funcionários, acionistas, sociedade, fornecedores, ambientalistas e outros poderão avaliar
a responsabilidade social da Usina Alfa. Esta pesquisa apresentou uma rápida análise da
relação entre a aquisição de tecnologias e capacitação de pessoas sob o ponto de vista da
responsabilidade social.
Estudos futuros podem analisar a responsabilidade social sob ponto de vista das partes
interessadas, contemplando múltiplos casos e, até mesmo, utilizando uma abordagem
quantitativa.
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