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O sistema Empregador Web foi implantado com o propósito de agilidade no processo de 

envio do requerimento do Seguro Desemprego (SD), estreitando o relacionamento entre os 

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

Emprego (SINE). O aplicativo veio para melhorar os preenchimentos do seguro desemprego. 

O aplicativo Empregador Web, foi publicado na resolução nº739 em oito de outubro de 2014, 

pelo conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (CODEFAT). A presente 

pesquisa teve como objetivo geral analisar a percepção dos profissionais de departamento 

pessoal dos escritórios de contabilidade em relação a utilização do aplicativo Empregador 

Web no município de Cruz das Almas- BA. Afim de alcançar o objetivo, parcialmente foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica em monografias, artigos científicos e livros dando 

seguimento a pesquisa de natureza descritiva com abordagem qualitativa.  No instrumento da 

coleta foi feita uma pesquisa de campo, a qual passou por um teste de confiabilidade através 

da técnica Delphi, que teve como participantes os docentes do curso de bacharelado em 

Ciências Contábeis da Faculdade Maria Milza – Famam. A pesquisa de campo foi elaborada 

para a aplicação ao responsáveis ao DP dos escritórios de contabilidade. Os resultados 

parciais apontam a importância do aplicativo Empregador Web para o departamento pessoal e 

para os empregadores. Através da pesquisa foi observado, que o sistema Empregador Web 

torna as informações claras para o departamento pessoal e facilita no preenchimento do 

formulário do seguro desemprego, porém o sistema representa mais uma obrigação acessória 

para os escritórios de contabilidade. A pesquisa ainda caracterizou os aspectos legais do 

aplicativo Empregador Web e sua relação com a rotina rescisória. A partir dos resultados 

parciais obtidos com a aplicação do questionário, foi possível compreender alguns erros 

apresentados no aplicativo. Espera-se nessa pesquisa compreender a percepção dos 

profissionais de departamento pessoal em relação a utilização do aplicativo. O principal 

resultado aguardado com a pesquisa é analisar o cadastro do aplicativo feito pelo 

departamento pessoal, o qual será avaliado após realização da entrevista.  
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