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O sistema Empregador Web foi implantado com o propósito de agilidade ao desenvolvimento 

econômico para as empresas e escritórios de contabilidade, estreitando o relacionamento entre 

os empregadores e o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), eao Sistema Nacional de 

Emprego (SINE). O atual sistema veio para melhorar nos preenchimentos do seguro 

desemprego. O sistema Empregador Web, foi publicado na resolução nº739 em oito de outubro 

de 2014, pelo conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao trabalhador (CODEFAT). O 

presente estudo tem como objetivo geral avaliar o perfil de utilização dos escritórios de 

contabilidade sobre o uso do sistema Empregador Web no município de Cruz das Almas - BA. 

E a fim de alcançar o objetivo geral foram traçados os seguintes objetivos específicos: 

caracterizar os aspectos legais do sistema Empregador Web e sua relação com a rotina 

rescisória; identificar as principais mudanças nas rotinas de Departamento Pessoal com a 

implantação do Empregador Web; e descrever o perfil de utilização dos profissionais quanto ao 

uso do sistema. Quanto à metodologia a presente pesquisa apresenta-se como uma pesquisa 

descritiva, será elaborada como pesquisa de campo, pois buscará avaliar a importância do atual 

sistema para os escritórios de contabilidade e para os empregadores, esta pesquisa se enquadra 

como quali-quantitativa, onde buscará descrever através de análise das informações obtidas a 

forma que, os contadores utilizam o Empregador Web no município de Cruz das Almas BA. 

Quanto aos procedimentos metodológicos inicia-sepor uma revisão bibliográfica, pois serão 

utilizados manuais artigos científicos, revistas, leis trabalhistas. Será aplicado como 

instrumento de coleta de dados, questionário por meio de perguntas fechadas e abertas nos 

escritórios de contabilidade no município de Cruz das Almas BA. Através dessa pesquisa 

espera-se observar que o sistema Empregador Web torna as informações claras para os 

contadores e facilitano preenchimento do formulário do seguro desemprego, porém o sistema 

representa mais uma obrigação acessória para os escritórios de contabilidade. A partir dessa 

concepção podemos observar a importância da contabilidade na área do setor pessoal, visando 

atender as informações para o desenvolvimento econômico, garantindo um bom relacionamento 

entre os empregadores o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e do Sistema Nacional de 

Emprego (SINE). 
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