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Agenda

1) O que é a RPA?

2) Táticas e dicas para CTT

3) Como estão funcionando os 2 turnos de 

10 horas no CTT?

4) Dá pra fazer 2 turnos de 12 horas?

5) Colhedoras usadas: uma boa 

alternativa? 

6) CTT com o produtor vale a pena? 

7) Condomínio de CTT é uma boa ideia?
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1) O que é a RPA?

3



A RPA é hoje a mais atuante e completa consultoria

especializada em cana-de-açúcar do Brasil

 A RPA possui 5 dos melhores consultores com diferentes especializações
complementares ligadas à cana-de-açúcar :

 Ricardo Pinto (estratégias, economics, mecanização e logística),

 Egyno Trento (planejamento, economics, manejo e nutrição de cana, e cana
orgânica),

 Antonio Afférri (processos agrícolas de forma geral e gestão operacional),

 Alexandre Elias (logística, modelagem e sistemas),

 Marco Viana (estruturação de equipes, gestão de qualidade e inovação).

 Nos últimos 5 anos a RPA já executou:

 13 implantações em usinas de CCT em 2 turnos de 10 horas (mais 3 usinas em
breve),

 32 due diligences de usinas para M&A,

 consultoria em mais de 50 usinas no Brasil,

 consultoria e avaliações em cana em outros 7 países (México, Peru, Argentina, 
Colômbia, Sudão, Etiópia e Moçambique).

 A RPA também edita e distribui mensalmente entre 5 mil e 7 mil exemplares da 
Revista RPAnews para todas as usinas do Brasil e diversas da América Latina.

 A RPA criou o Projeto “Cana pede Água” para fomento da irrigação de cana no 

Brasil, projeto este que fez surgir o grupo de usuários em irrigação de cana (GIFC), 
patrocinado por 18 fabricantes brasileiros e multinacionais.

4



2) Táticas e dicas para CTT
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Antes, vamos entender

melhor o CTT…
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O processo de entrega de cana na usina é 

composto de TRÊS OPERAÇÕES DIFERENTES, 

mas sendo uma dependente da outra
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1 – tirar a cana do chão

2 – levar a cana até o caminhão

eu só transbordo no caminhão

o que a colhedora conseguiu colher

3 – transportar e entregar a cana

na indústria

eu só levo para a indústria o que

o transbordo colocou no caminhão



Os resultados de produtividade da colhedora

seguem uma sequência

 Consideremos que canavial e a colhedora

possibilitem uma colheitabilidade de 717 

t/colhedora-dia.

 Porém, se a relação fixa de 2 VT (veículos de 

transbordo – trator ou caminhão) para cada

colhedora faz com que a cada enchida de VT, o 

outro VT chegue somente 1,3 minutos depois

(com colhedora ficando parada neste tempo), a 

colhedora irá colher 95 t/dia a menos, ou seja, 

622 t/colhedora-dia.

 E se os caminhões de cana fizerem com que

falte transporte para buscar a cana por 1,5 hora

por dia justamente quando a frente está pronta, 

a produção das colhedoras cairá mais 52 t/dia, 

ficando em 570 t/colhedora-dia. 
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717 t/dia

622 t/dia

570 t/dia



Vamos conhecer o 

simulador de colhedora e 

VT?

9



Ítens importantes trabalhados pelo simulador

Tiro: comprimento médio das ruas (linhas) de colheita

Disponibilidade mecânica: parcela do tempo disponível do dia

não ocupada por serviços de manutenção da máquina, 

consertos, abastecimentos de combustível, lubrificações etc. Se 

num dia de 24 horas os serviços de manutenção totalizam 3,6 

horas, a Disponibilidade Mecânica deste dia será igual

Disp. Mec. = (24 horas – 3,6 horas) x 100% = 20,4 horas x 100% = 85%

24 horas 24 horas

Ineficiência de gestão: parcela do tempo disponível

mecanicamente que não se converte em tempo trabalhado pela

máquina, devido a ter sido perdido por outros motivos quaisquer:

Inef. Gest. =  (5,1 horas perdidas) x 100% = 25%

20,4 horas disponíveis
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CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 4,50                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 57,38                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.377,00           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 265,00               

Tempo gasto com manobras (h) 6,63                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 18,27%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 38,71%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 47,90%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 717,43               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA

Colheitabilidade da região de Guariba é de 717 

ton/colhedora-dia…
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…se houver 2,18 Veículos de Transbordo (VT) por

colhedora! Se só existirem 2 VT, a colheitabilidade se 

reduz de 717 para 622 t/colhedora-dia.

1

Velocidade da colhedora (km/h) 4,50

Produtividade da lavoura (t/ha) 85,00

Espaçamento da lavoura (m) 1,50

Capacidade e cada veículo transbordo (t) 10,00

Número de vt´s do conjunto de transbordo (unid.) 2,00

Velocidade da colhedora (m/min) 75,00

Metros lineares em 1 hectare de lavoura (m) 6.666,67

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75

Quantidade de cana colhida por minuto (t/min) 0,96

Tempo para encher o conjunto transbordo (min) 20,92

2 4

Velocidade de deslocamento cheio (km/h) 7,00 Velocidade de deslocamento vazio (km/h) 9,00

Distância até ponto de transbordamento (km) 1,00 Distância até a colhedora em operação (km) 1,00

Tempo de deslocamento até ponto de transbordamento (min) 8,57 Tempo de deslocamento até ponto ao ponto de colheita (min) 6,67

3

Tempo de ciclo de tranbordamento de cada vt (min) 3,00

Tempo auxiliar entre transbordamento do 1o e 2o vt (min) 1,00

Número de vt´s a transbordar por reboque de cana (unid) 2,00

Tempo total de transbordamento (min) 7,00

TEMPO TOTAL DE CICLO DO CONJUNTO TRANSBORDO (MINUTOS)

TEMPO DE CICLO PARA RETORNAR À COLHEDORA (MINUTOS)

TRANSBORDOS POR COLHEDORA C/10% DE FOLGA NO CICLO FORA DO CARREGAMENTO 2,18

22,24

COLHEDORA - CARREGAMENTO

TRANSBORDO - DESLOCAMENTO ATÉ O PONTO DE TRANSBORDAMENTO TRANSBORDO - RETORNO ATÉ A COLHEDORA

TRANSBORDO - TRANSBORDAMENTO NO CAMINHÃO

43,15

TEMPO TOTAL DE CICLO DO CONJUNTO TRANSBORDO (MINUTOS) 43,15

TEMPO DE CICLO PARA RETORNAR À COLHEDORA (MINUTOS) 22,24

TRANSBORDOS POR COLHEDORA C/10% DE FOLGA NO CICLO FORA DO CARREGAMENTO 2,18



Agora vamos às dicas e 

táticas
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Dicas para aumentar a colheitabilidade de 

um bloco de talhões

 Diminuição do número de terraços, quando possível 

 Alteração no sentido da sulcação

 Planejamento dos pontos de transbordo

 Mais carreadores que facilitem o escoamento da cana
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Colheitabilidade aumentou em 47 ton/colhed.-dia

CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 750,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 4,50                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 57,38                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.377,00           

Largura do talhão (m) 266,67               

Número de manobras 176,00               

Tempo gasto com manobras (h) 4,40                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 12,93%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 34,70%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 44,49%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 764,33               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



Cuidado com as velocidades de trabalho das 

colhedoras
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CERTO ERRADO
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Colheitabilidade aumentou em 64 ton/colhed.-dia

CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 5,00                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 63,75                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.530,00           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 265,00               

Tempo gasto com manobras (h) 6,63                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 19,90%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 39,92%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 48,94%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 781,28               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



Muita atenção às manobras (demoradas) das 

colhedoras...
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...e de veículos de transbordo (VT).
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• O gargalo nas manobras é o conjunto de transbordo e não a 

colhedora.

Enquanto numa manobra rápida a colhedora pode virar e se 

reposicionar entre 50 e 70 segundos, o conjunto de transbordo 

não o faz com menos de 80 a 90 segundos. É ele quem 

demora mais e, portanto, quem define a volta ao trabalho.



Uma manobra perfeita (53 segundos)!
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Colhedora virando no pé (à toa)
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Colheitabilidade aumentou em 47 ton/colhed.-dia

CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,00                   

Velocidade média em colheita (km/h) 4,50                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 57,38                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.377,00           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 265,00               

Tempo gasto com manobras (h) 4,42                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 12,97%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 34,73%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 44,52%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 763,96               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



Condução correta evita quebras...
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 Condução correta da colhedora evita danos no 

equipamento e mantém a qualidade da matéria prima 

(para não ter descontos da usina).

 Alguns exemplos de condução incorreta:



… e acidentes.
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Colheitabilidade aumentou em 43 ton/colhed.-dia

CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 4,50                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 90,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 57,38                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.377,00           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 265,00               

Tempo gasto com manobras (h) 6,63                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 18,27%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 38,71%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 44,83%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 759,63               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



Diminua os tempos perdidos ao longo do dia…

 Aproveite o tempo em que a colhedora já está em 

manutenção para diminuir outros tempos que seriam 

perdidos durante operação, tais como: 

 troca e “virada” das facas do corte de base,
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Diminua os tempos perdidos ao longo do dia…

 Aproveite o tempo em que a colhedora já está em 

manutenção para diminuir outros tempos que seriam 

perdidos durante operação, tais como: 

 troca e “virada” das facas do corte de base,

 troca de facões/Pá do extrator primário, 
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Diminua os tempos perdidos ao longo do dia…

 Aproveite o tempo em que a colhedora já está em 

manutenção para diminuir outros tempos que seriam 

perdidos durante operação, tais como: 

 troca e “virada” das facas do corte de base,

 troca de facões/Pá do extrator primário, 

 limpeza do equipamento,
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Diminua os tempos perdidos ao longo do dia…

 Aproveite o tempo em que a colhedora já está em 

manutenção para diminuir outros tempos que seriam 

perdidos durante operação, tais como: 

 troca e “virada” das facas do corte de base,

 troca de facões/Pá do extrator primário, 

 limpeza do equipamento,

 correção de pequenas falhas que podem ocasionar 

paradas maiores futuramente (vazamento de 

mangueiras e reapertos, por exemplo).
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… e ganhe agilidade nas tarefas que você tem 

de fazer com a colhedora parada.
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CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 4,50                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 57,38                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.377,00           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 265,00               

Tempo gasto com manobras (h) 6,63                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 18,27%

  Ineficiência devido à gestão (%) 20,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 34,62%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 44,43%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 765,25               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA

Colheitabilidade aumentou em 48 ton/colhed.-dia



Avalie e controle constantemente as perdas

durante a colheita

 Todos os gastos de uma colhedora na colheita de um 

canavial são iguais se estamos colhendo com poucas 

ou muitas perdas.

 Assim, o que reduzirmos de perdas iremos aumentar

diretamente na colheitabilidade.
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Exemplos de perdas não adequadas
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Exemplos de perdas adequadas
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Muito cuidado no sincronismo entre colhedora e VT
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Colheitabilidade aumentou em 13 ton/colhed.-dia

CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 86,50                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 4,50                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.730,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,98                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 58,39                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.401,30           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 265,00               

Tempo gasto com manobras (h) 6,63                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 18,27%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 38,71%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 47,90%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 730,09               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



Para os VTs não matarem a colheitabilidade das 

colhedoras, há algumas dicas (1 de 3)

 Defina pontos pré-estipulados de pátio de transbordamento

na lavoura é uma alternativa.
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Para os VTs não matarem a colheitabilidade das 

colhedoras, há algumas dicas (2 de 3)

 Distribua as colhedoras nos talhões ao redor do pátio, 

quando possível.

 A ideia é que o pátio esteja numa das esquinas do centro 

de 4 talhões, num formato em cruz.

 Isso diminui a distância para os conjuntos de transbordo 

andarem e permite o melhor controle visual da(s) 

colhedora(s).
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 Densidade de carga dos VT dando múltiplos exatos 

para carga dos caminhões.

 Manter carga dos transbordos como múltiplo da 

afim de que o transbordamento nos caminhões seja 

mais rápido.

 Cuidado ao priorizar a manutenção das colhedoras,

pois os conjuntos de transbordo também as fazem parar

de produzir.

 É normal ver nas usinas a disponibilidade dos

conjuntos de transbordo despencarem mais do que

a disponibilidade das colhedoras no final da safra.

Não adianta só focar nas colhedoras.
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Para os VTs não matarem a colheitabilidade

das colhedoras, há algumas dicas (3 de 3)



Tudo para evitar que as colhedoras parem por falta

de VT
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Se, ao invés de 2,18 Veículos de Transbordo (VT) por

colhedora, só existirem 2 VT, a colheitabilidade cairá

de 717 para 622 t/colhedora-dia.

1

Velocidade da colhedora (km/h) 4,50

Produtividade da lavoura (t/ha) 85,00

Espaçamento da lavoura (m) 1,50

Capacidade e cada veículo transbordo (t) 10,00

Número de vt´s do conjunto de transbordo (unid.) 2,00

Velocidade da colhedora (m/min) 75,00

Metros lineares em 1 hectare de lavoura (m) 6.666,67

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,75

Quantidade de cana colhida por minuto (t/min) 0,96

Tempo para encher o conjunto transbordo (min) 20,92

2 4

Velocidade de deslocamento cheio (km/h) 7,00 Velocidade de deslocamento vazio (km/h) 9,00

Distância até ponto de transbordamento (km) 1,00 Distância até a colhedora em operação (km) 1,00

Tempo de deslocamento até ponto de transbordamento (min) 8,57 Tempo de deslocamento até ponto ao ponto de colheita (min) 6,67

3

Tempo de ciclo de tranbordamento de cada vt (min) 3,00

Tempo auxiliar entre transbordamento do 1o e 2o vt (min) 1,00

Número de vt´s a transbordar por reboque de cana (unid) 2,00

Tempo total de transbordamento (min) 7,00

TEMPO TOTAL DE CICLO DO CONJUNTO TRANSBORDO (MINUTOS)

TEMPO DE CICLO PARA RETORNAR À COLHEDORA (MINUTOS)

TRANSBORDOS POR COLHEDORA C/10% DE FOLGA NO CICLO FORA DO CARREGAMENTO 2,18

22,24

COLHEDORA - CARREGAMENTO

TRANSBORDO - DESLOCAMENTO ATÉ O PONTO DE TRANSBORDAMENTO TRANSBORDO - RETORNO ATÉ A COLHEDORA

TRANSBORDO - TRANSBORDAMENTO NO CAMINHÃO

43,15

TEMPO TOTAL DE CICLO DO CONJUNTO TRANSBORDO (MINUTOS) 43,15

TEMPO DE CICLO PARA RETORNAR À COLHEDORA (MINUTOS) 22,24

TRANSBORDOS POR COLHEDORA C/10% DE FOLGA NO CICLO FORA DO CARREGAMENTO 2,18



Também tenha cuidado para que os caminhões

canavieiros (ou a falta deles) não derrubem a 

colheitabilidade
 Dois caminhões podem (e devem) ser transbordados simultaneamente.

 No malhador/pátio devem caber 2 caminhões parados  um atrás do 
outro.

 Estes caminhões podem receber transbordamentos ao mesmo tempo 
para agilizar a volta dos conjuntos de transbordo às colhedoras. 

 Quando a indústria para, a frente de colheita deve “quase virar estátua”, 
ou seja, deve priorizar gargalos
 Não podemos cair na armadilha de querer mandar todos os 

caminhões para a indústria carregados quando a usina parar. Nestas 
horas devemos colher bicos, barrocas, abrir aceiros e tudo o que 
demora mais tempo. 

 Também nesta hora podemos fazer as “Manutenções de 
Oportunidade”, ou seja, já que a indústria está parada, vamos 
abastecer os equipamentos, lavar elevadores, trocar óleos e filtros, 
verificar faquinhas para trocas/mudanças etc.

 Poucos caminhões carregados aguardando na indústria (e na lavoura) é o 
que queremos.
 Ter semi-reboques e/ou reboques de reserva na frente ajuda a diminuir

a dependência dos caminhões para as colhedoras trabalharem.

 Fazer bate-volta numa indústria que tem muita fila economiza o 
número de caminhões canavieiros.
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Cuidado com a variação do raio médio ao longo da safra

e, por consequência, da necessidade de caminhões
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Resumo de tudo de melhor no CTT: 40,9% 

colheitabilidade com 2,34 VT por colhedora!
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CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 750,00               

Espaçamento entre linhas (m) 1,50                   

Produtividade agrícola (TCH) 86,50                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,00                   

Velocidade média em colheita (km/h) 5,00                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 90,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 133.333,33       

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.730,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 12,98                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 64,88                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.557,00           

Largura do talhão (m) 266,67               

Número de manobras 176,00               

Tempo gasto com manobras (h) 2,93                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 9,91%

  Ineficiência devido à gestão (%) 20,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 27,93%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 35,14%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 1.009,95           

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



Uma curiosidade: o espaçamento alternado

(1,5mx0,9m), se não impactar na produtividade

agrícola, aumenta a colheitabilidade em 14%
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CONFIGURAÇÃO DA FRENTE DE COLHEITA VALORES

Área do bloco de colheita (ha) 20,00                 

Tiro médio (m) 500,00               

Espaçamento entre linhas (m) 2,40                   

Produtividade agrícola (TCH) 85,00                 

Tempo para realizar manobra de cabeceira (min) 1,50                   

Velocidade média em colheita (km/h) 3,00                   

Disponibilidade mecânica da colhedora (%) 85,0%

Metros lineares existentes no talhão (m) 83.333,33         

Quantidade total de cana existente no talhão (t) 1.700,00           

Quantidade de cana por metro linear (kg/m) 20,40                 

  Ritmo de colheita horária (t/hora) 61,20                 

  Ritmo de colheita diária (t/dia) 1.468,80           

Largura do talhão (m) 400,00               

Número de manobras 165,00               

Tempo gasto com manobras (h) 4,13                   

  Ineficiência devido à manobra (%) 12,93%

  Ineficiência devido à gestão (%) 25,00%

  Ineficiência parcial (manobra + gestão) (%) 34,70%

  Ineficiência global (manobra + gestão + manutenção) (%) 44,49%

Capacidade operacional (t/colhedora.dia) 815,29               

CÁLCULOS INTERMEDIÁRIOS

CAPACIDADE OPERACIONAL DA COLHEDORA



3) Como estão funcionando 

os 2 turnos de 10 horas no 

CTT?
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Resultados de um mês de informações

ininterruptas de computadores de bordo em toda

a frota de uma usina
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Frota
Eficiência 

Operacional

Disponibilidade 

Mecânica

Tempo de 

trabalho por dia
Tratores de quebra lombo 70% 92% 15,5

Colhedoras de Cana 71% 82% 14,0

Linha amarela na sistematização prep. solo 73% 73% 12,8

Tratores de Cultivo/adubação 61% 84% 12,3

Tratores de preparo de solo 54% 84% 10,9

Caminhões Canavieiros 50% 88% 10,6

Tratores de Transbordo 51% 80% 9,8

Carregadoras de Cana 48% 85% 9,8

Uniport 48% 81% 9,3

Tratores de Fertirrigação 42% 90% 9,1

Tratores de herbicida 45% 77% 8,3

Motobombas da vinhaça 36% 93% 8,0

Tratores de Calcário/gesso 40% 52% 5,0

Média 53% 82% 10,4

Pra que pagar 24 

horas se 

operadores

trabalham, no 

máximo, 15,5 

horas por dia?

Porque eu não sei

quando os
equipamentos vão

quebrar ou parar!



Exemplo de 1 dia padrão de colhedora de cana

14,0 horas de trabalho (horas de motor)

2,50 horas em manutenção corretiva (quebras)

0,67 hora em abastecimento/lubrificação

0,33 hora em lavagem de elevador

0,50 horas em verificação/troca de faquinhas

1,00 hora em 3 trocas de turno

0,50 hora de check list de operadores

2,00 refeição

1,00 aguardando transbordo

0,50 outros motivos de parada

24 horas de 1 dia
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Exemplo de 1 dia padrão de colhedora de cana

14,0 horas de trabalho (horas de motor)

2,50 horas em manutenção corretiva (quebras)

0,67 hora em abastecimento/lubrificação

0,33 hora em lavagem de elevador

0,50 horas em verificação/troca de faquinhas

0,50 hora em 3 trocas de turno

0,50 hora de check list de operadores

2,00 refeição

1,00 aguardando transbordo

0,50 outros de parada

24 horas de 1 dia
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4 horas

do dia

Por que não organizar estas 4 horas paradas

para não termos operadores ganhando salário

(às vezes, até hora extra) e esperando, 

parados?



Surge o CCT de Alto Desempenho e Baixo Custo 

em 2 turnos de 10 horas, com as premissas:

 Manter  a frota de colhedoras trabalhando 14 horas de motor por 

dia ou mais (60% das 24 horas).

 Estruturar as frentes de CCT de forma a ter 2 períodos de intervalo 

parado de 2 horas em cada frente por dia de forma não 

coincidente para se fazer manutenções preventivas, 

abastecimentos e lubrificações dos equipamentos que antes 

eram feitas em qualquer horário.

 Ao invés de contratar operadores para estarem disponíveis 24 

horas por dia (ou mais, dependendo da quantidade de horas 

extras) no caso de 3 turnos de 8 horas, contratar operadores para 

somente 2 turnos de 10 horas (70% das 24 horas).

 Manter (ou até diminuir) o número de horas de indústria parada

por falta de cana que havia no sistema de 3 turnos de 8 horas.
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Exemplo de turnos de 10 horas sem superposição entre as 

frentes de CCT para não faltar cana na indústria
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O transporte de cana funciona durante 24 horas, 

bem como a equipe de apoio das frentes!

Todos os serviços de manutenção de característica “agendável”,

como abastecimentos, lavagens e lubrificações, passam a ser feitos

exclusivamente nas Janelas das frentes.



Para caminhões de cana, 

consideramos 5 turnos de 

10 horas ou o atual, de 3 

turnos de 8 horas

52

TURNO

6:00 A C

7:00 A C

8:00 A C

9:00 A C

10:00 A C

11:00 A C D

12:00 A D

13:00 A D

14:00 A D

15:00 A D

16:00 B D

17:00 B D

18:00 B D

19:00 B D

20:00 B D E

21:00 B E

22:00 B E

23:00 B E

0:00 B E

1:00 B E

2:00 C E

3:00 C E

4:00 C E

5:00 C E

CAMINHÕES

turnos de 10

CAMINHÕES

TURNO A B C D E

21:00 06:00

ENTRA 06:00 16:00 02:00 11:00 20:00

SAI 16:00 02:00 12:00

São necessários caminhões múltiplos

de 5 e em número par.



Fundamentos e embasamentos jurídicos para “2 

turnos de 10 horas” 
(2 turnos de 7h20 no regime 5x1 com 1h00 de refeição não paga e 

mais 1h40 horas extras, totalizando 10h00) 

 Conforme palestra dada pelo Dr. Fábio Luiz, advogado
especialista da Pereira Advogados
(www.pereiraadvogados.com.br) em evento sobre 2 turnos
de 10 horas na UDOP em 19/08/2015

 Qual a legislação está relacionada à jornada de trabalho?

1) Constituição da República (CRFB)

2) Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

3) Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 (Lei do Trabalho 
Rural)

4) Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012 (Estatuto do 
Motorista) + Lei nº 13.103, de 2015 + Lei nº 13.154, de 
2015 (fruto da recém-aprovada MP 673, das 8 horas 
mais 4 extras para operadores de máquinas agrícolas).
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http://www.pereiraadvogados.com.br/


Principais questionamentos sobre 2 turnos de 12 

horas (1/3)

1) Turnos Ininterruptos de Revezamento e Jornada de 6 horas

 Não se caracteriza, pois não há revezamento. Trata-se 

de turno fixo 5x1.

2) Horas Extras “Pré-Contratadas”

 Não existe “pré-contratação”, até porque seria ilegal.

 Há a necessidade de acordo de prorrogação de horas e 

inclusão deste dispositivo no Acordo Coletivo.

3) Regime 5 x 1

 Autorização permanente em Decreto.

 Sindicatos/MTE/MPT ainda questionam aplicação 
somente no corte manual de cana (v. OJ 419, TST).
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Principais questionamentos sobre 2 turnos de 10 

horas (2/3)

4) Horas Extras Habituais

 Há conflito entre Norma Constitucional (CLT) e Leis “Ordinárias” 
(Súmula nº 291 do TST que regra indenização para horas extras 
habituais que forem suprimidas após 12 meses): 

 CLT: “Art. 61 - Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração 
do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para 
fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou 
conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar 
prejuízo manifesto”.

 Súmula nº 291 do TST (alterada pela Resolução Administrativa nº 
174/2011 de 27/05/2011): "A supressão total ou parcial, pelo 
empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, 
durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à 
indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês das horas 
suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou 
superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada 
normal. O cálculo observará a média das horas suplementares nos 
últimos 12 (doze) meses anteriores à mudança, multiplicada pelo 
valor da hora extra do dia da supressão.“
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Principais questionamentos sobre 2 turnos de 10 

horas (3/3)

5) Intervalo para Refeição e Descanso

 Ponto Positivo dos 2 turnos de 10 horas, pois o horário de 

refeição é efetivamente gozado ao longo de 1 hora.

 Item muito questionado no sistema de 3 turnos de 8 horas. 

Ações Coletivas ou Civis Públicas do MPT. Ações Individuais. 

Passivo Trabalhista. Não é permitido o pagamento em folha. 

Questão de saúde.

6) Sindicato vai ser contra

 Nem necessita constar em ACT se este já prevê prorrogação

de até 2 horas extras além das 8 horas normais. Logo, não há

necessidade de ser negociado com Sindicato.
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Quem está com 2 turnos de 10 horas?

a) Com 2 janelas de 2 horas:
 Grupo Santa Adélia ( 3 usinas)
 Grupo Ipiranga (2 usinas)
 Bunge (2 usinas)
 CEVASA
 UMOE
 Grupo Japungu (1 usina)
 Usina São Fernando

b) Com janelão de 4 horas
 Grupo Ipiranga (1 usina)
 Grupo Santa Isabel (2 usinas)
 Usina São José da Estiva
 Destil

 Usina Ferrari
 Grupo Aralco (3 unidades)
 Agrícola Volta Grande – fornecedor de cana de Piracicaba

c) Com frente coringa:
a) Grupo Colombo (4 usinas)
b) Grupo Clealco (4 usinas devem entrar neste ano)
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4) Dá pra fazer 2 turnos de 

12 horas?

58



Fundamentos e embasamentos jurídicos para “2 

turnos de 12 horas” 
(2 turnos de 7h20 no regime 5x1 com 2h00 de refeição não pagas e 

mais 2h40 horas extras, totalizando 12h00) 

59

1) Estatuto do Motorista
 Estendido para operadores de máquinas agrícolas, tratores e 

colhedoras.

 Prorrogação de até 4 horas deve ser negociado com o 
Sindicato e estar no Acordo Coletivo de Trabalho, assim com 
Banco de Horas, se for adotado. 

 Já há Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5322) pela 
CNTT (Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Transporte), mas hoje é lei em vigor!

2) Intervalo interjornada
 Caso horas in itinere (deslocamento entre frente de trabalho e 

ponto de ônibus na cidade) seja de no máximo 1 hora por dia, 
o intervalo interjornada de 11 horas não é prejudicado.



Linha do tempo da legislação que embasa os 2 

turnos de 12 horas
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 1943: CLT

Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda
de 6 (seis) horas, é obrigatória a concessão de um intervalo

para repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 1

(uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em

contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.

Art. 235-C - A jornada diária de trabalho do motorista
profissional será a estabelecida na Constituição Federal ou

mediante instrumentos de acordos ou convenção coletiva de

trabalho.

§ 1º - Admite-se a prorrogação da jornada de trabalho por até

2 horas extraordinárias.



Linha do tempo da legislação que embasa os 2 

turnos de 12 horas
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 Março de 2015: Lei 13.103

Art. 235-C - A jornada diária de trabalho do motorista
profissional será de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua

prorrogação por até 2 (duas) horas extraordinárias ou,

mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por até

4 (quatro) horas extraordinárias.

§ 16 - Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante
empregado nas operações em que acompanhe o motorista.



Linha do tempo da legislação que embasa os 2 

turnos de 12 horas
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 Julho de 2015: Lei 13.154

Art. 4º - O art. 235-C da Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de

1943, passa a vigorar acrescido do seguinte § 17:

“Art. 235-C. ..................................................................

.............................................................................................

§ 17 - O disposto no caput deste artigo aplica-se também aos
operadores de automotores destinados a puxar ou a arrastar

maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de

construção ou pavimentação e aos operadores de tratores,

colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos

automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria

agrícola ou a executar trabalhos agrícolas.”



Quem já está com 2 turnos de 10 horas + 2 

horas de almoço?

a) Grupo Virgolino de Oliveira (4 usinas)

b) Grupo Itaiquara (2 usinas)
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No frigir dos ovos, quanto

economiza?
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Comparativo de 2 turnos de 10 horas com almocista

e de 2 turnos de 10 horas com 2 horas de almoço

em relação ao sistema atual (3 turnos de 8 horas 5x1 

sem parada para almoço) de usina de SP
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Jornada 

Pagamento de horas extras 

Número de funcionários no CCT

Despesas mensais

Folha mensal

Salário médio c/encargos

Ganho salarial acima de hoje

Transp. Pessoal Terceirizado

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia sobre sist. atual

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 8,4

-R$ 678.055,64 R$ 1.993.003,22

R$ 864.985,56 R$ 1.395.138,00

R$ 1.256.563,22

R$ 13.951,38

R$ 1.395.138,00

13,3

R$ 13.951,38 R$ 13.951,38

3x8 2x10 c/almocista
2x10 c/2 horas de almoço 

e 0h40 p/Banco Horas

338 276

mais 1h00 para 

operadores, menos para 

equipe de apoio

mais 1h20 para todos

238

0h40

2x10 com 2 horas de 

almoço

mais 2h00 para todos

238

1.091.538,12R$              1.038.985,05R$                998.159,65R$                            

17% 30%

3.229,40R$                     3.764,44R$                       4.193,95R$                                

1.059.529,65R$                         

4.451,81R$                                

38%

-4% 8% 13%

R$ 218.115,41 R$ 327.173,11 R$ 145.410,27

R$ 1.309.653,53

R$ 15.715.842,30 R$ 16.393.897,94 R$ 13.722.839,08

R$ 1.204.939,92

R$ 14.459.279,08

R$ 1.366.158,16 R$ 1.143.569,92

R$ 145.410,27



Comparativo de 2 turnos de 10 horas com almocista

e de 2 turnos de 10 horas com 2 horas de almoço

em relação ao sistema atual (3 turnos de 8 horas 5x1 

sem parada para almoço) de usina de MG
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Jornada 

Pagamento de horas extras 

Número de funcionários no CCT

Despesas mensais

Folha mensal

Salário médio c/encargos

Ganho salarial acima de hoje

Transp. Pessoal Terceirizado

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia sobre sist. atual

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 

R$ 673.077,14

4,8

R$ 2.506.017,73

R$ 30.072.212,71

R$ 828.400,48

3%

R$ 14.320,55

3,1

R$ 1.684.449,95 R$ 6.176.861,15

R$ 827.739,04

5,9

R$ 1.601.048,55

R$ 5.033.990,03

R$ 14.320,55

R$ 1.601.048,55

3,8

R$ 14.320,55 R$ 14.320,55

ATUAL: 3x8 com 

folguista

2x10 com folguista e 

almocista, transporte 

de cana Santa Adélia

2x10 c/2 horas de almoço e 

com 0h40 no Banco Horas

405 347

mais 0h28 para 

operadores, menos 

motoristas canavieiros, 

com 0h15 a menos

mais 1h38 para todos, 

menos motoristas 

canavieiros, com 0h15 a 

menos

293

0h32

2x10 c/2 horas de 

almoço e com folguista

mais 1h38 para todos, 

menos motoristas 

canavieiros, com 0h15 a 

menos

293

2x10 com folguista e 

almocista, transporte 

de cana 3 x 8 horas
mais 0h28 para 

operadores, com 

motoristas de cana é 

igual

358

2.408.989,10R$    2.236.680,27R$             1.949.051,13R$                    

8% 12%

5.951,05R$           6.445,76R$                    6.652,05R$                           

2.044.290,39R$               

6.977,10R$                      

17%

2.308.017,73R$              

6.450,58R$                     

8%

5% 16% 20%

R$ 166.062,00 R$ 198.000,00 R$ 111.261,54

R$ 2.575.051,10

R$ 30.900.613,19 R$ 29.216.163,24 R$ 24.723.752,04

R$ 2.155.551,93

R$ 25.866.623,16

R$ 2.434.680,27 R$ 2.060.312,67

R$ 111.261,54R$ 198.000,00



Comparativo de 2 turnos de 10 horas com almocista

e de 2 turnos de 10 horas com 2 horas de almoço

em relação ao sistema atual (3 turnos de 8 horas 5x1 

com parada para almoço) de usina do PR
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Jornada 

Pagamento de horas extras 

Número de funcionários no CCT

Despesas mensais

Folha mensal

Salário médio c/encargos

Ganho salarial acima de hoje

Transp. Pessoal Terceirizado

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia sobre sist. atual

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 4,6

R$ 926.165,43 R$ 3.090.435,95

R$ 836.171,00

10,8

R$ 1.181.956,00

R$ 1.822.325,56

R$ 6.287,00

R$ 1.181.956,00

7,8

R$ 6.287,00 R$ 6.287,00

3x8 2x10 c/almocista
2x10 c/2 horas de almoço 

e 0h40 p/Banco Horas

832 699

mais 0h55 para 

operadores e menos 0h55 

para equipe de apoio

mais 1h15 para todos, menos 

motoristas, que ganham 0h55 a 

mais

644

0h45

2x10 com 2 horas de 

almoço

mais 1h55 para todos, menos 

motoristas, que ganham 0h55 a 

mais

644

1.786.230,98R$              1.619.050,52R$                1.573.694,65R$                         

8% 14%

2.146,91R$                     2.316,24R$                       2.443,63R$                                

1.679.370,51R$                         

2.607,72R$                                

21%

4% 8% 13%

R$ 135.000,00 R$ 225.000,00 R$ 90.000,00

R$ 1.921.230,98

R$ 23.054.771,70 R$ 22.128.606,27 R$ 19.964.335,76

R$ 1.769.370,51

R$ 21.232.446,14

R$ 1.844.050,52 R$ 1.663.694,65

R$ 90.000,00



Comparativo de 2 turnos de 10 horas (com almocista

e com frente coringa) e de 2 turnos de 12 horas em

relação ao sistema atual (3 turnos de 8 horas sem

almoço e com revezamento e dobra de 12 horas) 

de usina de SP

68

Jornada 

Pagamento de horas extras 

Número de funcionários no CCT

Despesas mensais

Folha mensal

Salário médio c/encargos

Ganho salarial acima de hoje

Transp. Pessoal Terceirizado

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia sobre sist. atual

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 

519

1.488.952,58R$                       

2.868,89R$                              

2%

R$ 223.855,18

5,2

-R$ 608.854,33 R$ 1.244.472,53

R$ 537.882,48

-R$ 1.073.420,98

R$ 7.470,59

R$ 1.623.356,01

R$ 19.480.272,12 R$ 20.089.126,45 R$ 18.235.799,59

R$ 1.712.807,76

R$ 20.553.693,10

R$ 1.674.093,87 R$ 1.519.649,97

3x8 sem folguista 2x10 c/almocista
2x10 com 2 horas de 

almoço e sem almocista

516 530

mais 0h13 para 

operadores e menos 1h28 

para equipe de apoio

mais 1h13 para todos, menos 

motoristas, que ganham 0h13 a 

mais

444

1h28

R$ 167.730,60 R$ 248.782,65 R$ 111.927,59

2x10 c/frente coringa

mais 0h13 para todos

1.455.625,41R$              1.425.311,22R$                1.407.722,37R$                         

-5% 12%

2.820,98R$                     2.689,27R$                       3.170,55R$                                



Comparativo de 2 turnos de 10 horas pagando 1 hora

extra ou pagando 1h40 horas extras em relação ao

sistema atual (3 turnos de 8 horas 6x2) em usinas de 

MG
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Jornada 

Pagamento de horas extras 

Valor da hora extra

Funcionários

Despesas mensais

Salário médio de cada funcionário

Ganho salarial acima de hoje

Salário médio c/encargos

Benefícios (uniforme, ticket, Unimed, Usipar)

Custo médio por funcionário

Folha Mensal de Pagamento

Transp. Pessoal Terceirizado*

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia 

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 

3.843,32R$              4.183,56R$                     4.545,69R$                   

18,5

R$ 3.303.439,20 R$ 1.465.267,32

R$ 2.260.545,84

8,2

R$ 2.260.686,84

R$ 16.032,24 R$ 16.033,24

R$ 2.461.632,48 R$ 2.186.345,88 R$ 2.339.526,87

R$ 29.539.589,76 R$ 26.236.150,56 R$ 28.074.322,44

R$ 2.167.632,48 R$ 1.769.645,88 R$ 1.922.826,87

R$ 294.000,00 R$ 416.700,00 R$ 416.700,00

990,32R$                 990,32R$                        990,32R$                      

3x8 2x10 c/almocista 2x10 c/almocista

564 423

1 paga e 0h40 para 

Banco de Horas
1h40 pagas

423

Banco de horas

2.853,00R$              

60% 60% 60%

3.193,24R$                     3.555,37R$                   

2.332,40R$              2.612,16R$                     2.905,66R$                   

12% 25%-



Comparativo de 2 turnos de 10 horas com almocista

e de 2 turnos de 10 horas com 2 horas de almoço

em relação ao sistema atual (3 turnos de 8 horas 5x1 

sem parada para almoço) em usina de MG
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Jornada 

Pagamento de horas extras 

Número de funcionários no CCT

Despesas mensais

Folha mensal

Salário médio c/encargos

Ganho salarial acima de hoje

Transp. Pessoal Terceirizado

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia sobre sist. atual

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 

0% 8% 13%

R$ 105.478,45 R$ 154.576,67 R$ 89.946,61

R$ 1.545.307,74

R$ 18.543.692,91 R$ 18.462.062,09 R$ 16.221.262,47

R$ 1.421.283,18

R$ 17.055.398,16

R$ 1.538.505,17 R$ 1.351.771,87

R$ 89.946,61

1.439.829,29R$       1.383.928,51R$                 1.261.825,26R$                        

12% 14%

2.897,04R$              3.244,09R$                        3.311,88R$                               

1.331.336,57R$                   

3.494,32R$                          

21%

3x8 2x10 c/almocista
2x10 c/1h40 de almoço e 

1h00 p/Banco Horas

497 427

mais 1h12 para 

operadores
mais 1h12 para todos

381

0h28

2x10 com 2 horas de 

almoço

mais 2h12 para todos

381

6,3

R$ 81.630,83 R$ 2.322.430,45

R$ 739.195,80 R$ 1.217.995,80

R$ 1.488.294,75

R$ 10.500,00

R$ 1.217.995,80

9,8

R$ 10.500,00 R$ 10.500,00
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Jornada 

Pagamento de horas extras 

Número de funcionários no CCT

Despesas mensais

Folha mensal

Salário médio c/encargos

Ganho salarial acima de hoje

Transp. Pessoal Terceirizado

Subtotal mensal 

Custo Anualizado 

Economia sobre sist. atual

Economia porcentual

Rescisão 

Valor médio de rescisão

Valor total de Rescisão

Payback da Rescisão (meses) 5,5

2x10 com 2 horas 

de almoço e 0h40 

de extra BH

mais 1h29

661

2.498.175R$             

3.779R$                    

20%

339.464R$                

2.837.639R$             

34.051.672R$           

7.479.786R$             

11.720R$                  

3.422.240R$             

18%

460.850R$         339.464R$          

2x10 com 

folguista e 

frente coringa

mais 1h09

3.000.105R$      2.636.055R$       

27%

3.148R$             3.988R$              

2x10 com 

folguista e 

almocista

mais 1h09

2.724.344R$      

3.672R$             

17%

668.278R$         

3x8 com 

folguista

2x10 com 2 

horas de 

almoço

953

mais 2h09

661

0h31

742809

3.460.955R$      

41.531.458R$    35.706.229R$     

3.411.425R$       

40.937.095R$     

2.975.519R$       

40.711.466R$    

3.392.622R$      

5.825.228R$      

3.422.240R$       

594.363R$         

11.720R$            

1.687.680R$       

34,1

11.720R$            

819.991R$         

11.720R$           

2.472.920R$      

36,2

1%

2.796.958R$       

3.457R$              

10%

614.467R$          

7,0

2% 14%

Comparativo de 2 turnos de 10 horas e de 2 turnos

de 10 horas com 2 horas de almoço em relação ao

sistema atual (3 turnos de 8 horas 5x1 sem parada

para almoço) em usinas de SP



Média de economia de cada sistema

considerando Folha de Pagamento e Transporte de 

Pessoal em 5 estudos para 2015/2016

a) 2 turnos de 10 horas com Frente Coringa = 1%

b) 2 turnos de 10 horas com 2 janelas de 2 horas = 
3,2%

c) 2 turnos de 12 horas = 11,5%

d) 2 turnos de 12 horas com banco de horas = 16,0%

72



5) Colhedoras usadas: uma 

boa alternativa?
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Como está crescendo a colheita

mecanizada de cana?
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12/13 13/14 14/15 1516

PARTICIPAÇÃO DA COLHEITA MECANIZADA
REGIÃO

São Paulo 85,3 91,5 95,4 97,3

Araçatuba 83,2 98,2 98,1 98,2

Assis e Presidente Prudente 87,1 93,7 97,9 99,9

Jaú 90,2 91,9 94,7 96,6

Piracicaba 67,2 81,2 84,3 87,7

Ribeirão Preto 88,6 90,4 95,6 97,4

São José do Rio Preto 88,0 92,9 98,7 99,5

Paraná 54,4 63,9 76,9 82,1

Minas Gerais 91,6 92,5 94,8 93,8

Mato Grosso do Sul 89,8 100,0 96,6 98,1

Goiás 98,1 98,1 100,0 100,0
Centro-Sul 84,5 91,1 94,7 96,1



E o plantio mecanizado de cana?
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Levantamento de vida das colhedoras nas usinas
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Quantas colhedoras há operando por aí?
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Venda estimada

de só 650



Como ainda não existe mercado de colhedoras de 2a

mão, preço de usadas em relação às novas é muito baixo
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R$ 90 mil em SertãozinhoR$ ?, sucata em Valparaíso



6) CTT com o produtor vale a 

pena?
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Resposta padrão de todo

agrônomo: depende!
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Digamos que o fornecedor de cana é descontado

em R$ 28,00/t pelo serviço de CTT da usina

 Usina apresenta a seguinte tabela de desconto de CTT 

para a cana de um fornecedor que está com seu

canavial a 25 km da indústria:

 C (colheita) = R$ 14,00/tonelada

 T (Transbordo) = R$ 5,10/tonelada

 T (Transporte a 25 km) = R$ 6,90/tonelada

 A (Apoio ao CTT) = R$ 2,00/tonelada
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Se o fornecedor

fizer mais barato, 

vale a pena!



CTT é hoje a maior parcela de custo de um 

produtor de cana

32,2

23,8 21,9

13,3
8,8

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Partipação no custo total (%)
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Economizar no 

CTT é mais

impactante!



Produtor da Zilor de 548.000 t anuais fechará seu

custo de CTT em 2015/2016 em R$ 20/t a 25 km

 Produtor que terminou 2015 com 509.000 t de cana

colhida mecanicamente e com mais 39.000 t de cana

colhida manualmente, deverá fechar a safra com 

aproximadamente os seguintes custos:

 C (Colheita) = R$ 9,50/t

 T (Transbordo) = R$ 4,50/t

 T (Transporte a 25 km) = R$ 6,00/t

 A (Apoio) = rateado nos custos acima
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Que outra coisa

dá R$ 8,00/t de 

economia?



Um aviso: a tendência é de que as usinas passem a 

cobrar o CT pela colheitabilidade do canavial, ao

invés de valor fixo
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100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

40 26,13 24,90 23,83 22,84 22,10 21,51 21,02 20,61 20,26 19,94 19,66 19,41 19,18

45 25,68 24,47 23,42 22,44 21,71 21,14 20,66 20,26 19,91 19,60 19,32 19,08 18,85

50 25,28 24,09 23,06 22,10 21,38 20,81 20,34 19,94 19,60 19,29 19,02 18,78 18,56

55 24,93 23,75 22,73 21,79 21,08 20,52 20,06 19,66 19,32 19,02 18,76 18,52 18,30

60 24,61 23,45 22,44 21,51 20,81 20,26 19,80 19,41 19,08 18,78 18,52 18,28 18,07

65 24,32 23,17 22,18 21,26 20,56 20,02 19,57 19,18 18,85 18,56 18,30 18,07 17,85

70 24,06 22,92 21,94 21,02 20,34 19,80 19,35 18,97 18,65 18,36 18,10 17,87 17,66

75 23,81 22,69 21,71 20,81 20,13 19,60 19,16 18,78 18,46 18,17 17,92 17,69 17,48

80 23,59 22,47 21,51 20,61 19,94 19,41 18,97 18,60 18,28 18,00 17,75 17,52 17,31

85 23,37 22,27 21,32 20,43 19,76 19,24 18,80 18,44 18,12 17,84 17,59 17,36 17,16

90 23,18 22,08 21,14 20,26 19,60 19,08 18,65 18,28 17,96 17,69 17,44 17,22 17,01

95 22,99 21,91 20,97 20,09 19,44 18,92 18,50 18,14 17,82 17,55 17,30 17,08 16,88

100 22,82 21,74 20,81 19,94 19,29 18,78 18,36 18,00 17,69 17,41 17,17 16,95 16,75

105 22,65 21,59 20,66 19,80 19,16 18,65 18,23 17,87 17,56 17,29 17,05 16,83 16,63

110 22,50 21,44 20,52 19,66 19,02 18,52 18,10 17,75 17,44 17,17 16,93 16,71 16,52

115 22,35 21,30 20,38 19,53 18,90 18,40 17,98 17,63 17,32 17,06 16,82 16,60 16,41

120 22,21 21,16 20,26 19,41 18,78 18,28 17,87 17,52 17,22 16,95 16,71 16,50 16,30

125 22,08 21,04 20,13 19,29 18,67 18,17 17,76 17,41 17,11 16,85 16,61 16,40 16,21

130 21,95 20,92 20,02 19,18 18,56 18,07 17,66 17,31 17,01 16,75 16,52 16,30 16,11

135 21,83 20,80 19,91 19,08 18,46 17,96 17,56 17,22 16,92 16,66 16,42 16,21 16,02

140 21,71 20,69 19,80 18,97 18,36 17,87 17,47 17,12 16,83 16,57 16,34 16,13 15,94

TCH
TIRO (m)

Tabela de desconto de C (Colheita) e T (Transbordo) de usina da região
de Ribeirão Preto válida para 2016/2017



7) Condomínio de CTT é uma 

boa ideia?
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Há mais cases de fornecedores grandes com CTT 
próprio

 Fornecedores grandes (maioria) da Zilor fazem seu próprio

CTT e cobram de alguns menores pelo serviço (até R$ 30/t 

a 25 km com Nota Fiscal devido a 19% de impostos).

 Diversas usinas costumam “comprar” serviço de CT e/ou T 

de fornecedores quando a cana destes acaba.

 Condomínios de entrega de cana na Univalem

(Valparaíso/SP) foram desativados faz uns 6 a 7 anos pelas

pressões trabalhistas junto ao corte de cana.

 Mas será que condomínio de CTT hoje valeria a pena?
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Vamos entender o custo de uma colhedora do 

ponto de vista da usina
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Custo de C (R$/t) do CTT conforme a vida útil da

colhedora (em anos)

Idade da 

colhedora

Cana colhida 

(t/ano)

1 124.520          

2 124.000          

3 117.960          

4 111.800          

5 101.480          

6 90.368            

7 78.367            

8 66.134            

9 54.270            



E se um condomínio de CTT comprasse colhedoras

usadas?

 Premissas do negócio do condomínio:

1. Não recolhe impostos de 19%

2. Compra 2 colhedoras com 7 anos de idade por R$ 53.625,60

3. Monta uma colhedora a partir destas duas (resto fica como
peças sobressalentes)

4. Gasta R$ 301.427,50 com reforma inicial e manutenções
corretivas da colhedora remanescente ao longo da safra

5. Vende esta colhedora ao final do ano de trabalho por R$ 
26.812,80

6. Faz uma safra de 8 meses, contratando a equipe de 
operadores só por 8 meses

7. 2,4 operadores por colhedora (2 turnos de 10 horas com 
folguista no sistema 5x1) só em 8 meses com salário 12% 
superior ao pago pelas usinas por conta das horas extras 

8. Usinas descontam R$ 14,00/t de C, do CTT, dos produtores
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Estimativa de economia em função de toneladas

colhidas pela colhedora em 8 meses de trabalho
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Produção em 8 

meses (t)

Economia 

(R$/t)

101.480                  3,71R$            

90.368                    3,09R$            

78.367                    2,23R$            

66.134                    1,02R$            

54.270                    0,67-R$            

 A escala neste negócio é 
muito importante.

 Se a colhedora colhe mais, 
a economia que
proporciona sobe
bastante.

 Para os VT é a mesma
coisa.

 Esta simulação sugere que, 
se os produtores da 
Socicana têm, em média, 
6.000 t cana cada um, o 
módulo de uma colhedora
deveria ser de, no mínimo, 
15 produtores, ou seja, 
90.000 t/safra para serem
colhidas em 8 meses.



Quanto tempo pode demorar uma troca de 4 

pneus de um carro de Fórmula 1?
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Nada é impossível, quando se quer e se estrutura uma equipe

vencedora para fazer!



Ricardo Pinto

16-981443238

ricardo@rpaconsultoria.com.br
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Muito obrigado!


