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1. RESUMO 
 
O presente artigo pretende fazer uma abordagem significativa em torno das leis 
trabalhistas bem como as ações desenvolvidas no escritório CONTEC para manter 
seus clientes sempre atualizados em relação às leis trabalhistas. Por ser um 
departamento importante dentro das empresas, o escritório responsável pela parte 
contábil de uma empresa deve informar de forma clara e precisa sobre as leis 
trabalhistas, pois, os assuntos, direitos e deveres do empregador, acidentes de 
trabalho e falta de registro podem prejudicar, ou seja, causar danos financeiros e de 
ordem judiciária. Neste sentido, as abordagens apresentadas neste trabalho 
pretendem verificar em que medida as ações do escritório CONTEC- Escritório de 
Contabilidade favorece a conduta lícita das leis trabalhistas? Porém vale ressaltar que 
é um grande desafio manter o escritório em constante comunicação com o cliente, 
repassando as informações sobre as leis trabalhistas e, principalmente, os prejuízos 
que podem ser acometidos caso essas leis não sejam seguidas. Hora por conta da 
resistência do empregador em cumprir de maneira correta sua função, hora por 
descaso mesmo com a situação do empregado. Sendo assim, verifica-se que é 
preciso manter um canal de fácil acesso ao cliente para todos os esclarecimentos 
pertinentes ao assunto abordado neste estudo. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que as empresas têm grande papel no cenário econômico 

por ser fonte de emprego e renda dentro dos municípios. No entanto, muitas 

delas vem apresentando problemas financeiros por conta do má 

gerenciamento, falta de controle e  informações.  

Neste sentido, o escritório contábil, prestador de serviços dessas 

empresas precisam estar atento a todas as informações  necessárias no bom 

atendimento ao cliente, bem como as mudanças que ocorrem na legislação, 

normas pertinentes e as rotinas trabalhistas. 

 Essas mudanças dizem respeito aos deveres do empregador e aos 

direitos do empregado, ou seja, o escritório precisa auxiliar o mercado 

empresarial, pois, se não estiver em conformidade com as rotinas trabalhistas 

pode contribuir para sérios problemas ao empregador. 

        Neste sentido, o presente trabalho buscará verificar as ações que o 

Escritório de Contabilidade CONTEC adota para manter empresa e 

empregador dentro das leis trabalhistas. Por ser um estudo de caso, será 

utilizada a pesquisa descritiva qualitativa e quantitativa, bem como o 

levantamento bibliográfico que possibilitará fazer uma relação entre teoria e 

prática.  
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          Sendo assim, a pesquisa, ou estudo de caso tem como objetivo 

verificar como é a ação do escritório de contabilidade frente às leis trabalhistas, 

bem como as rotinas que estão em conformidade e as que não estão. Buscar-

se-á propor aos empregadores que seja dada uma maior atenção a 

transmissão dos direitos do empregado para que possíveis contratempos 

sejam evitados. 

 
3. OBJETIVOS 

 
 O artigo tem por objetivo principal verificar as ações do escritório de 

contabilidade para manter empregador e empregado bem esclarecidos quanto 

às leis trabalhistas.  

 Para conseguir atingir os objetivos principais, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos.  

• Analisar material teórico referente aos possíveis problemas; 

• Apresentar o departamento pessoal como setor fundamental dentro de 

um escritório de contabilidade; 

• Apresentar as leis trabalhistas que mais sugerem danos ao 

empregador;  

• Reconhecer a importância dos registros para manter uma empresa em 

ordem; 

•  Mostra que as Leis Trabalhistas é o principal instrumento para 

regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores; 

• Identificar os principais assuntos da CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho); 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para desenvolver esse artigo utilizou-se a pesquisa de campo no 

Escritório de Contabilidade CONTEC, localizado no município de General 

Salgado, interior do Estado de São Paulo, onde aplicou-se um questionário nos 

dias onze, doze, treze, quatorze e quinze de Agosto do ano de dois mil e 

quatorze, para 40 clientes, de ambos os sexos e de diferentes áreas de 

atuação.  
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As 10 questões foram fechadas e elaboradas mediante uma prévia 

revisão de literatura sobre o tema Organização do Trabalho, no que diz 

respeito às Leis Trabalhistas e como o escritório CONTEC mantém seus 

clientes esclarecidos. Assim, permitiu a ampliação ou aprofundamento dos 

dados que foram surgindo no decorrer do processo de levantamento e análise 

preliminar dos dados. 

Segundo Moresi pesquisa de campo é investigação empírica realizada 

no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo. Pode incluir entrevistas, aplicação de questionários, testes e 

observação participante ou não (2003). 

Gil (2002, p. 115),”... pode-se verificar que o questionário constitui o 

meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir 

treinamento de pessoal e garantir o anonimato”.   

Para a fundamentação teórica utilizou-se a pesquisa bibliográfica em 

manuais, livros e artigos científicos publicados e devidamente reconhecidos por 

entidades regulamentadoras de forma a não fugir ou mencionar algo que não 

esteja cientificamente reconhecido e testado.  

Segundo Amaral pesquisa bibliográfica é uma etapa fundamental em 

todo trabalho científico que influenciará todas as etapas de uma pesquisa, na 

medida em que der o embasamento teórico em que se baseará o trabalho. 

Consistem no levantamento, seleção, fichamento e arquivamento de 

informações relacionadas à pesquisa.  

É imprescindível, portanto, antes de todo e qualquer trabalho científico 

fazer uma pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema em questão, e não 

começar a coleta de dados e depois fazer a revisão de literatura, como 

algumas vezes se observa em alguns profissionais de saúde e acadêmicos no 

início de formação científica (2007).  

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Atualmente, é de muita importância que o empregador esteja informado 

sobre as Leis Trabalhistas, afinal, os trabalhadores são protegidos por 

legislações que garantem diversos direitos e proporcionam regras que devem 
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ser cumpridas pelos empregadores a fim de não colocar em risco a saúde e a 

segurança no trabalho.  

Pode-se citar, a jornada de trabalho estipulada em 08 (oito) horas 

diárias, as condições de trabalho que são fiscalizadas e outros fatores que 

juntos vão caminhando rumo à qualidade de vida do trabalhador. 

 Neste sentido, um dos grandes desafios dos escritórios contábeis é 

manter uma boa comunicação com o cliente, repassando essas informações 

sobre as leis trabalhistas e principalmente, os prejuízos que podem ser 

acometidos caso essas leis não sejam seguidas. 

De acordo com Gil (2006, p. 17): A gestão de pessoas oferecidas pelo 

DP tem como função: a função gerencial, à cooperação das pessoas que 

atuam nas organizações para o alcance dos objetivos, tanto organizacionais 

quanto individuais.  

 Para Marras (2008, p. 56) a Administração de Recursos Humanos 

(ARH) tem como um de seus objetivos, encontrar formas de administrar 

pessoas nas organizações, bem como escriturar os registros dos traba-

lhadores, como as horas trabalhadas, faltas, atrasos, entre outros. 

 Ainda, segundo Marras (2009, p. 190): O DP (Departamento de 

Pessoal) deve tornar concreto todas às informações dos funcionários de uma 

empresa, tendo arquivado a documentação, registros legais e necessários para 

a administração. As principais funções do DP, mencionando “admissões de 

novos empregados, demissões de empregados, registros legais em controles 

diversos, aplicação e manutenção das leis trabalhistas e previdenciárias, folha 

de pagamento, normas disciplinares”. 

 Porém é muito comum observar nas varas trabalhistas as muitas ações 

contra os empregadores, e a resposta vem da falta de atenção e de 

acompanhamento dessas organizações, no que diz respeito à legislação. Em 

grande parte porque as pequenas empresas entregam seu Departamento de 

Pessoal nas mãos de um único profissional, com o mínimo de conhecimento 

para orientar e conferir os cálculos enviados pela prestadora de serviço, 

dispensando o serviço do contador. 

 Um dos motivos é que o contador é visto, pelos microempresários como 

um funcionário indireto do governo, ou seja, eles entendem que o serviço do 

contador é o de apenas preencher guias e formulários, fazer cálculos. 
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 Para Montaldo (apud MARION, 2001, p.39) o contador deve 

desempenhar um papel importante nas negociações inter-regionais, 

assessorando, pesquisando, trazendo informações e elementos que 

assegurem o fluxo de informação contínua, que leva  a uma tomada de decisão 

racional, devendo oferecer um serviço socialmente útil e profissionalmente 

eficiente, que não seja apenas fruto da experiência e da formação universitária 

recebida, mas também de seu compromisso de incrementar e renovar 

constantemente o caudal de seus conhecimentos em prol da unidade regional. 

    Sendo assim, o profissional contábil é um agente de mudanças, e 

como tal deve ser considerado como um anjo da guarda das empresas, 

tornando-se um profundo conhecedor, podendo assim, atuar em seu 

crescimento, bem como ser um canal facilitador para a transmissão de 

informações relacionadas às leis trabalhistas.  

 Porém, vale destacar que muitas empresas ainda não sabem é que A 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) é de fácil acesso e qualquer 

empresário e independente do porte, precisa ter a noção dos direitos e dos 

deveres referentes aos seus colaboradores. 

     Sendo assim, precisam estar atentas, principalmente aos custos de 

uma ação trabalhistas, afinal, o valor é muito alto e foge do pagamento real ou 

remuneração, tributos e cumprimentos de demais itens da CLT. 

     Conforme consta no Decreto-Lei N.º 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943, 

ou seja, as normas que regulam as relações individuais e coletivas de trabalho, 

nela previstas, podem ser observadas nos artigos abaixo: 

Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, 
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.  
§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos 
da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições 
de beneficência, as associações recreativas ou outras 
instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores 
como empregados.  
§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, 
cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob 
a direção, controle ou administração de outra, constituindo 
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, 
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma 
das subordinadas.  
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Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que 
prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a 
dependência deste e mediante salário.  
Parágrafo único - Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho 
intelectual, técnico e manual.  
Art. 4º - Considera-se como de serviço efetivo o período em 
que o empregado esteja à disposição do empregador, 
aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial 
expressamente consignada.  
Parágrafo único - Computar-se-ão, na contagem de tempo de 
serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos 
em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando 
serviço militar ... (vetado) ... e por motivo de acidente do 
trabalho. 

    

A leitura da CLT possibilita entender e refletir sobre uma citação de 

Getúlio Vargas: “Nada é mais moderno do que proteger o trabalhador da 

exploração”. Essa frase marcou a história do desenvolvimento do País, e se 

analisarmos o conteúdo do Decreto, pode-se verificar que as normas que 

regulam as relações trabalhistas foram concentradas para mitigar a exploração 

do homem sobre o homem e sustentar uma era de prosperidade e 

desenvolvimento social. 

    Contudo, conhecer e fazer uso dessas Leis ainda é um assunto que 

envolve não apenas os direitos do trabalhador, mas uma consciência 

humanista por parte do empregador.  

     E, entende-se que a atividade contábil, pela sua grandeza, se 

fundamenta em princípios, leis e outras normas decorrentes das relações 

sociais entre pessoas, empresa e instituições em geral. Portanto, conhecer e 

fazer uso, disseminar as Leis trabalhistas contribui para um trabalho correto 

com os direitos do indivíduo. 

 

6. RESULTADOS 
 
Neste estudo foi analisado o Escritório CONTEC, situado na Rua: 

Euflauzino Teodoro de Castilho, nº 700, no centro de General Salgado no 

município de General Salgado, São Paulo, fundado em 16 de janeiro de 2003. 

O escritório conta com um quadro de 12 funcionários. Desses funcionários 2 no 

departamento administrativo, 2 no departamento fiscal, 2 no departamento 
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contábil, 2 auxiliares de escritórios, 2 recepcionistas e 2 responsáveis pelo 

departamento pessoal.  

O escritório presta serviços para mais de 120 empresas da cidade e 

região. São empresas de pequeno e médio porte e que fazem um bom 

movimento econômico no município.  

Toda documentação é mantida em forma de registro escrito, ou seja, 

documentado e arquivado e também através da digitalização. 

Foi possível verificar que o entrosamento entre a equipe é muito boa, 

os funcionários são motivados o tempo todo.  

       Na elaboração desta pesquisa foi possível coletar dados sobre a forma 

de organização do trabalho dentro do escritório CONTEC bem como de que 

maneira o escritório favorece a conduta lícita das leis trabalhistas para seus 

clientes (empresas). 

 Foram distribuídos 40 questionários dentre vários seguimentos 

empresariais. Questionados se os atendentes possuem agilidade e capacidade 

em atender as solicitações obteve-se a seguintes respostas. 87% dos clientes 

estão satisfeitos com a agilidade e presteza dos atendentes em atender 

quando solicitados. Já 13% disseram que houve alguns momentos em que não 

foram atendidos prontamente. Geralmente essa insatisfação acontece pelo fato 

das pessoas quererem informações quando já estão com algum problema ou 

são procurados por alguma ordem de cunho judicial. 84% dos clientes são 

regularmente notificados, pessoalmente ou através dos telefones sobre 

novidades nas Leis, alterações de contratos, mudança de seguimentos ou 

outros. Outros 16% disseram que vão pessoalmente até o escritório para saber 

se há alguma novidade.  

Percebe-se que a maioria dos clientes são esclarecidos quanto a 

obrigação legal com seus empregados e se sentem satisfeito com o trabalho 

oferecido pelo escritório. E, durante a pesquisa pode-se observar que o 

escritório orienta, calcula, faz conferência de rescisões de contratos de trabalho 

e confecção de reclamações trabalhistas.  

Questionados se o escritório viabiliza uma relação satisfatória entre 

empregador e empregado obteve-se as seguintes respostas: 78% dos clientes 

estão satisfeitos com relação empregatícia. Já, 22% disseram que tiveram 

problema judicial com seus empregados, mas que o escritório viabilizou um 
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acordo entre as partes. Esse tipo de conduta mostra que uma das 

preocupações do escritório é manter uma relação harmoniosa entre a empresa 

e o empregado.  

Portanto, quando a empresa receber uma reclamação trabalhista, deve 

procurar imediatamente um advogado, afinal existem algumas providencias 

que devem ser tomadas imediatamente após a comunicação da citação, pois, a 

principal atenção a ser dada é a instrução.  

Quando questionados se poderia haver alguma melhoria nos serviços 

prestados, 78% dos clientes afirmaram que não e que estão satisfeitos com o 

escritório. Cerca de 12% disseram que sim, mas reconhecem que não dão 

tanta importância e deixam por conta do escritório tudo o que tem que resolver. 

E 10 % afirmam que ainda é preciso que o escritório agilize ainda mais os 

serviços prestados.  

Salienta-se que a empresa CONTEC se encaixa em um segmento que 

é bastante competitivo, a organização busca estar sempre à frente de seus 

concorrentes com novas técnicas de trabalho e a atualização de seus 

colaboradores. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Respondendo aos objetivos da pesquisa, constatou-se que a maioria 

dos entrevistados está satisfeitos com os serviços prestados pelo escritório 

CONTEC. 

Sendo assim, pode-se considerar neste estudo que a comunicação 

entre o escritório de contabilidade e a empresa é um dos principais requisitos 

para se evitar problemas judiciais trabalhistas.  

Neste estudo verificou-se que o Escritório CONTEC, viabiliza, 

documentando, orientando, informando seus clientes os caminhos para evitar 

qualquer problema com seus empregados, o que não evita possíveis ações 

trabalhistas no decorrer dos serviços prestados. 

Pode-se considerar que o escritório treinou bem a sua equipe para 

alcançar um alto grau de satisfação e tornar coesa aos serviços prestados, os 

diretores selecionaram e treinaram bem sua equipe de trabalho, afinal, o que 

interessa para o escritório é manter seus clientes satisfeitos e longe de ações 

trabalhistas.  
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Para tanto, deve-se considerar que os trabalhadores são protegidos 

por legislações que garantem diversos direitos e proporcionam regras que 

devem ser cumpridas pelos empregadores. 

Neste trabalho de pesquisa pode-se considerar algumas 

recomendações ao escritório para que invista mais em profissionais da área, 

bem como a instalação de softwares modernos e constantes atualizações 

acerca das leis, obrigações e direitos trabalhistas.  
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