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INTRODUÇÃO: 

O presente projeto tem como finalidade analisar os impactos causados pela Lei 

13.467/2017 (BRASIL, 2017), a pesquisa é pautada pelo ponto de vista da Administração 

Pública, usando o campo da Economia como principal ferramenta, apoiada na apresentação de 

indicadores.  

Com o impeachment de Dilma Rousseff, no ano de 2016, o seu então vice Michel Temer 

(PMBD) assumiu a presidência da república. Após pouco mais de uma década governada pelo Partido 

dos Trabalhadores (Lula e Dilma), a agenda política passou a ter uma característica mais conservadora, 

fato que ia em direção com a ideologia do partido que passava a governar o poder executivo do Brasil. 

Essa mudança de agenda já havia sido introduzida em um documento elaborado pela Fundação 

Ulysses Guimarães (organização ligada ao atual MDB) chamado “Uma Ponte Para o Futuro” (2015), no 

qual foram propostas reformas estruturais na sociedade brasileira devido ao período de recessão em que 

o país passava. Entre elas pode-se citar a incorporação de um teto de gastos públicos, nos quais eram 

aplicados limites às despesas sejam elas quais forem, também foi proposto uma reforma trabalhista na 

legislação brasileira, que segundo os peemedebistas estava ficando obsoleta em relação à modernização 

que o mundo vinha passando.  

É importante ressaltar que no início dos anos 2000, houve um boom de commodities, muito bem 

explanado por Brandão e Vogt (2021), atrelado a programas governamentais progressistas que 

estimularam a economia e o mercado de trabalho brasileiro. Desconsiderando esses fatos, os 
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parlamentares pró reforma da época defendiam que os únicos problemas que causavam o desemprego 

oriundos da crise econômica eram a corrupção dos governos petistas e o engessamento que a CLT trazia 

aos empresários. 

Passados quase cinco anos após a homologação da PL 6.787/16, na qual estabelece uma reforma 

acentuada nas relações trabalhistas, pode-se aplicar uma análise de impactos negativos causados pela 

mesma. Com isso, os eventos escolhidos para figurar os impactos da Lei 13.467/2017 (BRASIL, 2017) 

são: precarização do trabalho, desemprego e informalidade. Por fim, serão expostos possíveis caminhos 

nos quais a administração pública pode seguir para remediar as mazelas desses fenômenos. Assim, o 

ensaio busca aprofundar-se nos aspectos históricos e políticos que pairavam como inspiração para a 

criação e posterior assentimento da PL 6.787/2016 (BRASIL, 2016). 

 
METODOLOGIA: 
  

 Como informado anteriormente, a pesquisa é guiada pelos indicadores econômicos como base de 

exploração das problemáticas trazidas pela reforma trabalhista de 2017, para que se possa chegar em 

uma direção na qual a Administração Pública deva seguir para reverter esse quadro de desemprego, 

informalidade e precarização. 

 Dito isso, foi traçado um panorama histórico da evolução das leis trabalhistas no Brasil, e 

também uma contextualização do que se passava na época em que a reforma trabalhista fora 

promulgada. 

 A figura 01 é um exemplo de uma 

das pesquisas quantitativas levantadas ao 

longo do desenvolvimento do projeto. Na 

qual desmente a retórica de que com a 

flexibilização da legislação trabalhista, 

surgiriam novas frentes de trabalho. Figura 1 Taxa de desocupação de 2012 até 2021 segundo o Portal IBGE 
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 Outra pesquisa quantitativa realizada foi relacionada às matérias do jornal Folha de São 

Paulo com a pauta de precarização de motoristas e entregadores por aplicativos, publicadas entre janeiro 

e julho de 2022. Nessa sequência de reportagens, a Folha em conjunto com outro acervo do mesmo tema 

do jornal britânico The Guardian fica evidente o quão lobistas algumas empresas que atuam nos serviços 

de transportes e entregas são, além da sua grande influência política nos países onde se instauram. 

 Para resumo, pode-se dizer que a pesquisa como um todo está estruturada em cima de indícios 

negativos da reforma, argumentando a necessidade do poder público tomar frente e revogar medidas que 

estão prejudicando a sociedade brasileira, com ênfase na classe trabalhadora.     

    

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram levantados dados relacionados aos efeitos causados no mercado de trabalho, uma vez que 

o novo ordenamento jurídico dá margem para diferentes modalidades de contratações, estendendo casos 

que antes eram exceções destinadas à algumas profissões, como a ampliação do sistema 12x36 horas 

para diversas áreas de atuação. Não somente na jornada, mas o trabalho foi exposto à diversas novas 

possibilidades que podem desburocratizar direitos garantidos após anos de lutas e debates em volta do 

tema. Algumas das principais mudanças são: a já mencionada jornada de trabalho, direitos como seguro 

desemprego, fundo de garantia, vínculos sazonais e etc.  

A precarização do trabalho vem no sentido de que com o afrouxamento das normas de 

contratação, os empregadores deixam de ter certas responsabilidades como: pagamentos de férias 

remuneradas, horas extras, benefícios relacionados a transporte e alimentação, entre outras que antes 

lhes eram atribuídas. Esse fato pode ser exposto pelos contratos de trabalho temporários ou 

intermitentes, tendo algumas diferenças entre si, mas ambos carregam a carga de curtos períodos 

empregados podendo ou não (a depender do caso) voltar ao ofício. Essa instabilidade trabalhista pode 

dar uma maior facilidade aos empregadores em contratar novos funcionários, mas as condições dos 

mesmos é o que se coloca em xeque. 
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 Informalidade é outro aspecto que será trazido no projeto, visto que nesta pauta existem duas 

vertentes a serem analisadas, primeiro os informais que passam a exercer sua força de trabalho em 

pequenos comércios nas ruas devido a dificuldade em conseguir uma ocupação remunerada e o outro é 

relacionado a pessoas que prestam serviços para outras pessoas ou empresas sem nenhum tipo de registro 

legal. 

Quanto ao desemprego, este era um dos principais argumentos que eram favoráveis para a 

aprovação da reforma. Pois ele vinha aumentando após baixa em anos anteriores, e com as “melhorias” 

que a reforma poderia chegar a níveis baixos novamente.  

CONCLUSÕES: 

 O caso da Espanha é um no qual os agentes públicos voltaram atrás e revisaram a reforma 

trabalhista que foi instalada em 2012, reforma essa que tem grande semelhança a reforma brasileira de 

Temer em 2017. A retórica também era a mesma, pois a Espanha vinha sofrendo com a recessão da crise 

econômica mundial de 2008 e o desempregos vinham batendo recordes, assim as leis trabalhistas foram 

flexibilizadas e os impactos foram semelhantes a todos aqueles retratados ao longo deste texto 

(principalmente no tocante a precarização do trabalho e da estabilização do desemprego). A revogação 

veio pois os parlamentares entenderam que essa vulnerabilidade estava se passando a ser generalizada. 

 É fundamental ressaltar que a precarização, o desemprego e a informalidade não estão somente 

ligados às vidas pessoais das pessoas envolvidas, mas também há reflexos na sociedade como um todo. 

Já que esses desempregados, informais e precarizados perdem suas autonomias de contribuir direta e 

indiretamente com a sociedade, acarretando em pessoas desamparadas de todos os tipos causando gastos 

ao Estado, além de minar a contribuição, que é a forma mais eficiente de arrecadação governamental.  

 Por isso é necessário que o Brasil revise novamente suas leis e caso necessário aplique mudanças 

sustentáveis, que dialoguem com empregadores e empregados. 
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