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AS CONSEQUÊNCIAS DA REFORMA TRABALHISTA PARA O 
TRABALHADOR RURAL 

 

 O texto-base do Projeto de Lei da Câmara (PLC) 38/2017 que foi aprovado 

durante o governo Temer no ano de 2017, alterou consideravelmente as relações 

estabelecidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vigente desde de 1943. 

Popularmente conhecida como reforma trabalhista, as mudanças feitas com a nova 

lei modificaram estruturalmente as relações no mercado de trabalho brasileiro. 

Do ponto de vista do mercado de trabalho rural, algumas das modificações 

foram: o fim do pagamento pela hora de deslocamento, sendo estimado que isso 

acarretará em perdas de até 20% do salário real; e, o fim dos “prêmios e gratificações”, 

muito comum nas atividades rurais, que deixaram de fazer parte do salário dos 

trabalhadores. Na prática, o adicional por produção hoje integra o salário do 

trabalhador, sendo convertido em certos benefícios na hora de calcular as férias 

remuneradas, o 13º salário, o FGTS, o seguro-desemprego e as contribuições ao 

INSS. 

Apesar das reformas estruturais da lei trabalhista, a Justiça do Trabalho 

terminou o ano de 2017 com quase 97 mil processos em tramitação com relação ao 

pagamento das horas em que o empregado se desloca até o local de trabalho, com 

condução fornecida pelo empregador. Isso é algo que foi alterado na nova lei, todavia 

todos os processos vigentes até então estão sujeitos a punições aplicadas durante o 

exercício da antiga legislação. Segundo o centro de pesquisa HuffPost Brasil (s.d.), 

12% dos processos estão ligados a atividades desenvolvidas no campo, como 

agropecuária, extração vegetal e pesca, sendo aproximadamente 11640 processos.  

Segundo a última pesquisa realizada pelo censo demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE),  em território nacional, dos mais de 25 

milhões de pessoas que trabalham no campo, cerca de 4,8 milhões são trabalhadores 

e trabalhadoras rurais assalariados. Destes assalariados e assalariadas rurais, cerca 
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de 3,2 milhões trabalham em situação de informalidade, representando um índice de 

64,9%, valor que pode ser considerado excessivamente alto. 

Outro dado importante a ser ressaltado, conforme estudos realizados pela 

PNAD (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) no ano de 2009, a renda do 

trabalho na área rural no Brasil era quase 1/3 da renda do trabalho em área urbana, 

ficando fixado em R$ 377,00, enquanto o trabalhador urbano recebia em média de R$ 

1.086,80. No atual cenário da economia brasileira, é provável que a situação do 

trabalhador do campo não tenha melhorado consideravelmente. 

A nova CLT é defendida por alguns setores da sociedade que julgam 

necessária a atualização do Brasil frente às novas relações de trabalho estabelecidas 

no século XXI, flexibilizando a relação empregado e empregador e abrindo espaço 

para uma nova dinâmica de produção. Os benefícios das alterações ainda não foram 

sentidos no mercado de trabalho, visto que os níveis de desemprego nacional 

continuaram a patamares superiores a 2 dígitos, estando próximo de 12%, entretanto, 

alguns economistas defendem que os benefícios da reforma serão sentidos de forma 

gradual, uma vez que a criação de empregos está atrelada a recuperação econômica. 
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