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RESUMO 

 

 Esta pesquisa apresenta um estudo sobre os aspectos teóricos e práticos das rotinas trabalhistas, e 
têm como objetivo descrever e informar os processos, atividades e controles referentes às rotinas 
trabalhistas da Empresa Lojas Miotto. Os objetivos específicos são os de identificar quais os 
processos de Departamento Pessoal a empresa possui, avaliar e realizar a sugestão de melhorias. 
Atualmente sendo de grande e fundamental importância, a área de DP se depara com grandes 
desafios diante das mudanças hoje apresentadas pelo cenário global. É importante que a prática 
dessas rotinas seja realizada corretamente, adequando-se à legislação, evitando a ocorrência de 
erros, falhas operacionais, gastos com ações trabalhistas e de multas pela fiscalização, 
transmitindo assim, confiança e segurança na relação do trabalho. A metodologia utilizada é o 
estudo de caso, a pesquisa é do tipo descritiva, logo após de coletados os dados, foi realizada a 
análise dos mesmos, possibilitando que se chegue as propostas necessárias para a resolução dos 
problemas, bem como as sugestões de melhorias quanto aos processos já adotados e para que os 
objetivos previamente definidos sejam alcançados.  
   
Palavras-Chave: Departamento Pessoal. Rotinas Trabalhistas. Processos. Controles. Empresa. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Controles internos no departamento pessoal......................................................... 20 
Quadro 2 – Questionário aos gestores...................................................................................... 26 
Quadro 3 – Questionário aos gestores “admissão” ................................................................. 39 
Quadro 4 – Checklist admissional........................................................................................... 31 
Quadro 5 – Questionário aos gestores “controle de jornada de trabalho” .............................. 32 
Quadro 6 – Ficha de controle ponto manual............................................................................ 33 
Quadro 7 – Questionário aos gestores “apuração da folha de pagamento............................... 34 
Quadro 8 – Questionário aos gestores “pagamento 13° e férias” ........................................... 35 
Quadro 9 – Questionário aos gestores “demissão / rct” .......................................................... 36 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE SIGLAS 

 

 

DP Departamento Pessoal 

ACT Acordos Coletivos do Trabalho 

CCT Convenções Coletivas do Trabalho 

CLPS Consolidação das Leis da Previdência Social 

CLT Consolidação das Leis de Trabalho 

CPF Carteira Pessoa Física 

CTPS Carteira do Trabalho e Previdência Social 

FGTS 

 

RCT 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

Rescisão do Contrato de Trabalho 

PIS Programa de Integração Social 

STF Supremo Tribunal Federal 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

  



9 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................................10 
1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA..............................................................................10 
1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO......................................................................11 
1.3 OBJETIVOS............................................................................................................11 
1.3.1 Objetivo geral.....................................................................................................11 
1.3.2 Objetivos específicos..........................................................................................11 
1.4 JUSTIFICATIVA....................................................................................................12 

2 REFERENCIAL TEÓRICO...................................................................................13 
2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL................................................................................13 
2.2 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO.................................................15 
2.3 CONVENÇÕES / ACORDOS COLETIVOS.........................................................17 
2.4 DEPARTAMENTO PESSOAL..............................................................................18 
2.4.1 Rescisão do contrato de trabalho......................................................................22 
2.4.2 Passivos trabalhistas..........................................................................................23 

3 METODOLOGIA....................................................................................................25 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA..................................................................25 
3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA.......................................................25 
3.3 COLETA DOS DADOS.........................................................................................25 

4 CARACTERIZAÇÃO DE EMPRESA..................................................................28 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS.......................................28 
5.1 Admissão................................................................................................................29 
5.2 Controle de jornada de trabalho.........................................................................31 
5.3 Apuração da folha de pagamento........................................................................33 
5.4 Pagamento 13° salário e férias.............................................................................35 
5.5 Demissão / RCT.....................................................................................................36 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................38 

REFÊRENCIAS..........................................................................................................42 
 

 

 

 



10 

 

1 INTRODUÇÃO 

  Nos dias atuais, onde a sociedade passa por diversas transformações econômicas, 

políticas, sociais e culturais, sendo necessário às empresas reinventar-se constantemente para 

se manter no mercado, precisam superar no seu dia a dia grandes obstáculos. O departamento 

pessoal tem por finalidade administrar as relações entre o empregador e o empregado. O DP 

também tem a função de administrar a parte burocrática de uma empresa, ou seja, é neste local 

que se cumpre a legislação trabalhista.  

  Em vista da importância da área de departamento pessoal, buscou-se enfatizar a 

importância de um bom controle dos processos relacionados ao setor, como o planejamento, o 

controle e a implementação de processos relacionados à gestão das rotinas pertinentes ao DP, 

como admissão, controle de férias, cartão de ponto, cálculo de folha de pagamento e cálculos 

rescisórios. 

  A grande maioria das pequenas empresas não possui processos claros, como políticas 

internas, instruções de trabalho ou mesmo profissionais especializados para realizar as 

atividades relacionadas à área, sendo muitas vezes realizadas até mesmo pelos proprietários 

das empresas. 

  Independentemente do tamanho da empresa, é necessário que haja um departamento 

para atender a todos esses requisitos em relação às práticas trabalhistas. Ter todos os 

processos de maneira organizada e otimizada geralmente evita gastos desnecessários para a 

empresa e minimiza o desgaste no relacionamento entre colaborador e empregador. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

  A maioria dos empreendedores, após realizar o sonho de abrir o próprio negócio, tem 

como objetivo fazer a empresa crescer e se desenvolver de maneira sustentável.  Porém, esta 

não é uma missão fácil. Requer comprometimento e muita organização. Portanto, para ter um 

crescimento estruturado, é necessário considerar algumas questões e prever ações a fim de 

que os anseios não se tornem problemas futuros. 

  Considerando a importância do planejamento, controle e execução de processos 

relacionados às rotinas trabalhistas, como admissão, controle de férias, cartão de ponto, 

contabilidade da folha de pagamento e cálculo de rescisão do contrato de trabalho, a maioria 

das pequenas empresas não possui um departamento formal de pessoal dentro da organização 

ou mesmo um profissional específico para executar tais atividades e funções. 
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 Costumeiramente, as pequenas empresas terceirizam esses serviços para escritórios de 

contabilidade, os quais contam com profissionais especializados para realizar essas demandas, 

mas que dependem de informações enviadas pela própria empresa para exercer os serviços. 

  Se por ventura a empresa contratante do serviço terceirizado, abdicar de repassar 

qualquer informação ao escritório contratado, é possível que futuramente haverá problemas, 

deixando assim de possuir um controle confiável referente as rotinas de DP, podendo gerar 

despesas com pagamentos de multa e/ou juros como por exemplo, permitindo que duas férias 

expirem sem conceder o gozo relativo ao primeiro período de concessão.   

  Levando em consideração estes fatores, muitas vezes o próprio gestor da empresa pode 

acabar tendo que reservar bastante tempo do seu dia-a-dia para resolver questões simples e 

corriqueiras, como planejar e programar a concessão de férias para os colaboradores, 

conversar sobre dúvidas frequentes referente a cartão ponto e folha de pagamento, as quais 

seriam resolvidas por um profissional específico da área. Perdendo assim um precioso tempo 

que poderia ser usado na parte estratégica da empresa. 

 Afinal, em que medida as rotinas de DP podem contribuir com a gestão da empresa? 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O presente trabalho tem como foco e objetivo conhecer os procedimentos adotados 

pela empresa Lojas Miotto relativos ao setor de departamento pessoal. Aprofundar-se nos 

processos já realizados pela empresa no sentido de rotinas trabalhistas, buscando reavaliar as 

ações já adotadas e promover melhorias no processo. 

 

1.3 OBJETIVO  

 Os objetivos dividem-se em: geral e específicos.  

 

1.3.1 Objetivo geral 

Identificar e avaliar a prática das rotinas trabalhistas em uma pequena empresa. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar o entendimento dos gestores referente às atividades exercidas pelo setor de 

departamento pessoal. 
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  Identificar quais processos de controle de rotinas trabalhistas a empresa já possui. 

  Avaliar os processos já implantados e apontar sugestões de melhoria do processo de 

gestão. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

  O cenário corporativo nacional se encontra em permanente processo de mudança, e a 

área de Departamento Pessoal tende a acompanhar estas transformações do mercado. O setor 

de DP é o responsável pela gestão do relacionamento dos colaboradores com a empresa. 

Pode-se dizer que é uma das peças fundamentais da organização já que está à frente não só de 

questões burocráticas, mas como as estratégicas. 

  A boa atuação do DP nas rotinas trabalhistas é essencial para manter o funcionamento 

da empresa em ordem. A maneira de uma empresa gerenciar seus funcionários começou a ser 

considerada um elemento crítico da vantagem competitiva e sustentável das empresas. O 

departamento de pessoal é um setor dentro de uma organização responsável por cuidar, 

organizar e administrar toda a rotina da relação de emprego existente entre empregado e 

empregador. Como se observa, o departamento de pessoal é de grande importância na 

empresa, sendo essencial que o mesmo esteja alinhado à legislação trabalhista, previdenciária 

e do regulamento interno da empresa, mantendo uma excelente relação de emprego entre as 

partes. 

  Diante de todas as mudanças e inovações ocorridas em relação com o setor de DP, e 

com a intenção de identificar quais procedimentos, rotinas e controles são necessários ao 

setor, busca-se primeiramente analisar de maneira prática, o desenvolvimento de rotinas 

trabalhistas das Lojas Miotto. 

  O presente estudo, após extrair os dados relevantes da empresa no que se refere a rotinas 

trabalhistas, visa contribuir com uma visão externa da empresa, livre de vícios da cultura 

organizacional já instalada na organização, buscando encontrar alternativas cabíveis para 

alinhar, organizar e otimizar todos os processos do setor de DP, contribuindo para o 

crescimento saudável da empresa Lojas Miotto. 

. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Através de pesquisas, busca-se obter o conhecimento necessário, para maior 

compreensão do tema abordado, obter informações que impactam diretamente na gestão 

das empresas, especialmente nas rotinas trabalhistas pertencentes ao setor de 

Departamento Pessoal. 

2.1 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  Para contextualizar o histórico foram consultadas informações no site: 

www.senado.gov.br, extraindo-se, portanto, as seguintes informações: 

  Desde o início da história do Brasil até os dias atuais, houveram sete constituições, 

quatro foram promulgadas por assembleias constituintes, duas foram impostas - uma por D. 

Pedro I e outra por Getúlio Vargas - e uma aprovada pelo Congresso por exigência do 

regime militar. Na história das Constituições brasileiras, há uma alternância entre regimes 

fechados e mais democráticos, com a respectiva repercussão na aprovação das Cartas, ora 

impostas, ora aprovadas por assembleias constituintes (PONTUAL, 2013). 

  Constituição de 1824 (Brasil Império) - Apoiado pelo Partido Português, constituído 

por ricos comerciantes portugueses e altos funcionários públicos, D. Pedro I dissolveu a 

Assembleia Constituinte em 1823 e impôs seu próprio projeto, que se tornou a primeira 

Constituição do Brasil. Apesar de aprovada por algumas Câmaras Municipais da confiança de 

D. Pedro I, essa Carta, datada de 25 de março de 1824 e contendo 179 artigos, é considerada 

pelos historiadores como uma imposição do imperador. Nas principais medidas desta 

Constituição, destaca-se o aprimoramento do poder pessoal do imperador, isto é, o 

estabelecimento de direitos humanos sobre os poderes executivo, legislativo e judicial. Agora, 

as províncias são governadas pelos presidentes nomeados pelo imperador, e as eleições são 

indiretas e censitárias (PONTUAL, 2013). 

  2ª - Constituição de 1891 (Brasil República) - Após a proclamação da República, em 

15 de novembro de 1889, houve mudanças significativas no sistema político e econômico do 

país, com a abolição do trabalho escravo, a ampliação da indústria, o deslocamento de pessoas 

do meio rural para centros urbanos e também o surgimento da inflação. Outra mudança foi o 

abandono do modelo do parlamentarismo franco-britânico, em proveito do presidencialismo 

norte-americano. As principais inovações dessa nova Constituição, datada de 24 de fevereiro 

de 1891, são: instituição da forma federativa de Estado e da forma republicana de governo; 
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estabelecimento da independência dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; criação do 

sufrágio com menos restrições, impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos; 

separação entre a Igreja e o Estado, não sendo mais assegurado à religião católica o status de 

religião oficial; e instituição do habeas corpus (PONTUAL, 2013). 

  3ª - Constituição de 1934 (Segunda República) - Presidido por Getúlio Vargas, o país 

realiza nova Assembleia Constituinte, instalada em novembro de 1933. A Constituição, de 16 

de julho de 1934, traz a marca getulista das diretrizes sociais e adota as seguintes medidas: 

maior poder ao governo federal; voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de 

voto às mulheres, mas mantendo proibição do voto aos mendigos e analfabetos; criação da 

Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho; criação de leis trabalhistas, instituindo jornada de 

trabalho de oito horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas; mandado de segurança e 

ação popular. Essa Constituição sofreu três emendas em dezembro de 1935, destinadas a 

reforçar a segurança do Estado e as atribuições do Poder Executivo, para coibir, segundo o 

texto, "movimento subversivo das instituições políticas e sociais" (PONTUAL, 2013). 

  4ª - Constituição de 1937 (Estado Novo) - Em 10 de novembro de 1937, Getúlio 

Vargas revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem 

qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com 

a supressão dos partidos políticos e concentração de poder nas mãos do chefe supremo do 

Executivo. Essa Carta é datada de 10 de novembro de 1937. Com a derrota da Alemanha na 

Segunda Guerra Mundial, as ditaduras direitistas internacionais entraram em crise e o Brasil 

sofreu as consequências da derrocada do nazifascismo. Getúlio Vargas tentou, em vão, 

sobreviver e resistir, mas a grande reação popular, com apoio das Forças Armadas, resultou na 

entrega do poder ao então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Linhares, após 

a deposição de Vargas, ocorrida em 29 de outubro de 1945 (PONTUAL, 2013). 

  5ª - Constituição de 1946 - Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, 

retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal, após as deliberações 

do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. As 

demais normas estabelecidas por essa Constituição foram: incorporação da Justiça do 

Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário; pluralidade partidária; 

direito de greve e livre associação sindical; e condicionamento do uso da propriedade ao bem-

estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social (PONTUAL, 2013). 

  6ª - Constituição de 1967 (Regime Militar) - O contexto predominante nessa época era 

o autoritarismo e a política da chamada segurança nacional, que visava combater inimigos 

internos ao regime, rotulados de subversivos. Instalado em 1964, o regime militar conservou o 
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Congresso Nacional, mas dominava e controlava o Legislativo. Dessa forma, o Executivo 

encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos 

parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Essa Constituição foi emendada 

por sucessiva expedição de Atos Institucionais (AIs), que serviram de mecanismos de 

legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extra 

constitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 

104 atos complementares (PONTUAL, 2013). 

  7ª - Constituição de 1988 (Constituição Cidadã) – Constituição atual, datada de 5 de 

outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo arcabouço jurídico-institucional no país, 

com ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. A nova Carta 

consagrou cláusulas transformadoras com o objetivo de alterar relações econômicas, políticas 

e sociais, concedendo direito de voto aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. 

Estabeleceu também novos direitos trabalhistas, como redução da jornada semanal de 48 para 

44 horas, seguro-desemprego e férias remuneradas acrescidas de um terço do salário.  

 Outras medidas adotadas Constituição de 88 foram: instituição de eleições majoritárias 

em dois turnos; direito à greve e liberdade sindical; aumento da licença-maternidade de três 

para quatro meses; licença-maternidade de cinco dias; criação do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) em substituição ao Tribunal Federal de Recursos; criação dos mandados de injunção, de 

segurança coletivo e restabelecimento do habeas corpus (PONTUAL, 2013). 

 

2.2 CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO 

  A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foi criada através do Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1 de maio de 1943 e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas, unificando toda 

legislação trabalhista então existente no Brasil. Seu objetivo principal é a regulamentação das 

relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas. Foi assinada em pleno Estádio de 

São Januário (Club de Regatas Vasco da Gama), que estava lotado para a comemoração da 

assinatura da CLT. 

  A CLT é o principal ordenamento jurídico trabalhista, o qual conduz as relações 

empregatícias do setor privado. É composta por 922 artigos, dispostos em 10 títulos e 08 

capítulos. Os principais assuntos abordados pela CLT são: a definição dos sujeitos da relação 

de trabalho (empregador e empregado), o estabelecimento do campo de aplicabilidade das 

suas normas, a solidariedade de empresas, apresenta as atividades não-econômicas 
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equiparadas à empresa, conceitua o trabalho efetivo, estatui regras sobre a sua interpretação, 

dentre outras (NASCIMENTO, 2011; GOMES e GOTTSCHALK, 2008).  

  Benefícios originados da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como férias 

remuneradas, limite de jornada por dia/semana, além de outros direitos que envolvem a 

relação entre colaboradores e gestores, têm um caráter singular dentro de uma organização, 

promovendo o sentimento de igualdade entre todos os membros.  

  Atualmente grande parte dos trabalhadores sabem quais são seus direitos e qualquer 

falha pode ser motivo o suficiente para gerar um processo judicial,  é muito importante 

esclarecer todos os detalhes inerentes às rotinas trabalhistas, evitando um possível deslize que 

pode resultar em multas pela fiscalização e ações trabalhistas movidas pelo empregado.  

  Como dito anteriormente, a CLT regulamenta alguns fatores definidos no contrato de 

trabalho, como a jornada de trabalho. A teoria seguida por Sussekind (2010) enumera que o 

tempo da jornada normal de trabalho é o tempo previsto no contrato de trabalho, conforme os 

limites delimitados em lei e outras fontes de direito, para a execução dos serviços contratados 

e ainda se descartando o trabalho extraordinário. Pode-se empregador e empregado definir 

como será a jornada de trabalho desde que esteja dentro das leis regidas pela CLT, evitando 

passivos trabalhistas. Para Dal Rosso (2006), a jornada de trabalho se expressa primeiramente 

pelo componente de duração, que compreende a quantidade de tempo que o trabalho consome 

das vidas das pessoas. 

  Também direito assegurado pela CLT como direito do trabalhador e dever do 

empregador, a cada período de 12 meses, o trabalhador tem direito a gozar férias. A palavra 

“férias” é proveniente do latim feria, “dias feriales”. Para os romanos significava dias em que 

o povo romano não trabalhava, sendo datas comemoradas por festas e grandes comemorações 

(MARTINS, 2009). 

  Sendo um direito universal adquirido pelo empregado, conforme aborda Nascimento 

(2002), integra um conjunto de garantias de defesa ao lazer e repouso do empregado. Vem ao 

lado das leis que limitam a jornada de trabalho e que conferem o direito do repouso semanal 

remunerado. 

  Principal objeto, o salário, é inerente à dinâmica moderna de trabalho. Porém a palavra 

(salarium argentum - pagamento em sal) tem origem na antiguidade, onde o sal era uma 

iguaria de valor e utilizada como forma de retribuição dos soldados romanos pelos serviços 

prestados. O autor é enfático quando menciona que o sal era a forma de pagamento das 

legiões romanas e com o passar do tempo foi sendo substituído por outras formas de 

pagamento, tais como alimentos e animais (PINTO, 2003). 
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  Nos dias atuais, o salário é um vencimento pago em dinheiro ou fornecido em utilidades 

pelo contratante, em troca do trabalho exercido pelo empregado. Delgado (2005), explica que 

o salário pode ser definido como “o conjunto de parcelas contra prestativas pagas pelo 

empregador ao empregado em decorrência da relação de emprego”. 

  Pode-se afirmar, com as citações de Pinto e Delgado acima, que o salário é o principal 

objeto entre a relação empregador e empregado, pois vem desde os primórdios da história, 

desde o início da relação de trocas de serviços. 

  Além do salário mensal, o colaborador com contrato de trabalho regido pela CLT, tem 

direito ao décimo terceiro, também conhecido como Gratificação de Natal. O décimo terceiro 

salário era inicialmente um pagamento espontâneo de caráter costumeiro, oferecido pelas 

empresas para que os empregados pudessem realizar suas compras de natal (MARTINS, 

2009).  

  Deixando de ser um pagamento de caráter espontâneo e costumeiro, como diz Martins 

(2009), Nascimento (2002) descreve que a sua obrigatoriedade foi instituída pela Lei nº 4.090, 

de 1962. Afirmando que o pagamento deveria ser efetuado em sua totalidade no mês de 

dezembro.   

  Segundo a  Lei nº 4.749/65, o décimo terceiro foi desdobrado em dois pagamentos, 

sendo a primeira parcela paga entre os meses de fevereiro e novembro (30/11), ou por razão 

das férias (se o empregado solicitar), e a segunda até o dia 20 de dezembro observada por 

(MARTINS, 2009) . 

  O valor pago como décimo terceiro, corresponde a um mês de trabalho e 

proporcionalmente o empregado que não trabalhou o ano todo, percebe uma quantia relativa 

ao tempo de serviço na ordem de 1/12 avos por mês, considerando como mês inteiro uma 

fração igual ou superior a 15 dias (NASCIMENTO, 2002). 

 

2.3 CONVENÇÕES / ACORDOS COLETIVOS  

  O artigo 611 da CLT, define Convenção Coletiva de Trabalho como o acordo de caráter 

normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e 

profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais de trabalho. A negociação coletiva representa o 

processo de diálogo entre empregadores e empregados, que visa melhorar as condições gerais 

de trabalho e realizar a manutenção dos postos de trabalho, especialmente nos dias atuais, 

onde os indicadores de desemprego aumentam a cada dia. Favarin (2015), descreve que nossa 
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legislação obreira atual permite a formalização de 02 (dois) tipos de negociação entre as 

partes quais sejam: A Convenção Coletiva de Trabalho, pactuada entre as próprias entidades 

sindicais (artigo 611 da CLT), e o Acordo Coletivo de Trabalho, realizado diretamente entre 

os Empregados, representados pelo sindicato dos Trabalhadores, e as Empresas (artigo 611, 

parágrafo 1º, da CLT), sendo certo que não há hierarquia entre referidos instrumentos, 

devendo prevalecer à vontade das partes. Com esta afirmação pode-se dizer que os 

empregados aprovam os Acordos Coletivos apenas quando são mais benéficos a eles mesmos, 

em sua totalidade. 

  Segundo Vanin (2015), a Convenção Coletiva de Trabalho é um acordo normativo 

assinado entre sindicatos de trabalhadores (empregados) e sindicatos de classe econômica 

(empregadores), onde é estabelecida uma obrigação entre as partes, obrigando todas as 

pessoas que compõem a base territorial dos respectivos sindicatos. 

  De acordo com Kinczeski (2011), convenções coletivas são acordos assinados entre 

sindicatos profissionais de trabalhadores e sindicatos de empregadores. A assinatura desses 

acordos significa a estipulação das condições de trabalho para toda a categoria profissional. 

  Seguindo a linha de acordo coletivo, realizado entre empresa e sindicato dos 

trabalhadores, como afirma Favarin (2015), pode haver cláusulas no acordo coletivo que 

tratam de Participação nos Lucros e Resultados, Seguro de Vida, percentuais de adicional 

noturno e horas extras mais vantajosas, dentre outras, específicas para a sua empresa, que não 

estão previstas nas Convenções Coletivas por serem mais amplas, pois estas englobam 

diversas empresas. 

  O Dissídio coletivo ocorre quando não há entendimento entre as classes Empregadores e 

funcionários. Depois de esgotada a possibilidade de negociação, o juiz deve julgar a 

substância do assunto. Martins (2006) propôs o conceito de objeção Coletivo como um 

processo destinado a eliminar conflitos coletivos promovendo a revisão ou criação de 

condições de trabalho para uma categoria e até interpretar algumas Normas legais. 

 

2.4 DEPARTAMENTO PESSOAL  

  Departamento de pessoal é um dos setores da empresa que desempenha funções de 

grande responsabilidade, as quais exigem competências e habilidades, tais como: 

conhecimento da legislação trabalhista; previdenciária; dentre outras, garantindo assim que 

direitos e deveres dos funcionários estejam em cumprimento com a Lei (BATISTA, 2017). 
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  Junior (2013), descreve o Departamento Pessoal, como o setor responsável por toda a 

parte funcional da organização, considerando que para o funcionamento da empresa seja 

eficiente é necessário um bom desempenho de todos os setores e primordialmente o de 

Departamento Pessoal. Junior ainda menciona que os erros advindos deste setor podem trazer 

prejuízos tanto para o empregador, como para o empregado. 

  Para que o departamento pessoal possa realizar suas atividades dentro da legalidade, são 

consideradas as bases legais redigidas pela legislação trabalhista e previdenciária. Marras 

(2005), observa que as principais bases legais utilizadas pelo Departamento pessoal são: a 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), a Consolidação das Leis da Previdência Social 

(CLPS), as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e os Acordos Coletivos de Trabalho 

(ACT). 

  Em concordância aos autores acima, Junior (2013) descreve que o setor de DP é uma 

das peças fundamentais dentro de uma organização, pois não importa o tamanho da 

organização, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, necessita de uma ótima gestão da 

sua área de pessoal, para fins de alcançar eficiência nos trabalhos realizados e evitar o 

descumprimento da legislação que a rege. 

  As rotinas do departamento de pessoal vão desde a seleção do funcionário até a sua 

aposentadoria, pois em todas essas fases o serviço que foi realizado pelo departamento de 

pessoal influencia tanto para o trabalhador, como para a organização, não sendo apenas o 

setor onde se faz admissão e demissão, como muitos pensam (JUNIOR, 2013). 

  De acordo sobre o que descreve Jund (2001), controles internos consistem   minimizar 

defeitos e desvios na consecução de objetivos. O funcionamento normal do sistema de 

controle interno depende não apenas do plano da organização e dos procedimentos e diretrizes 

apropriados, mas também dos funcionários capazes e experientes que podem efetivamente e 

economicamente seguir os procedimentos estabelecidos. 

  Sousa (2009) enfatiza que os controles internos do Departamento Pessoal são de 

fundamental importância para a vida da empresa, já que toda modificação no quadro de 

colaboradores, mesmo a mais simplória, estará vinculada a área. Sendo realizada contratação 

ou demissão indevida, pode gerar um desgaste à empresa, tanto da parte do empregador 

quanto do empregado. 

  Abaixo, quadro 01 com exemplos de atividades referentes às rotinas trabalhistas 

desempenhadas pelo setor de Departamento Pessoal: 
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ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

 
 
Admissão de 
empregados 

É o ato pelo qual se contrata uma pessoa física para exercer uma função dentro de uma 
empresa. Obrigações: 
a) Empregador: deverá preencher os documentos pertinentes à admissão do 
empregado, devolvendo a documentação recebida no prazo de 48 horas. 
b) Empregado: deverá entregar os documentos solicitados pelo empregador para seu 
efetivo 
registro. 

 
 
 
 
 
 
 

Férias 

É o direito do empregado de anualmente gozar um período de descanso, sem prejuízo 
de sua remuneração. As férias serão concedidas por ato do empregador, nos 12 meses 
subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. 
A Consolidação das Leis do Trabalho - CLT estabelece: 
1. que o empregado tenha completado o período aquisitivo (12 meses após a data de 
sua admissão); 
2. que o empregador participe, por escrito, ao empregado, com antecedência mínima 
de 30 dias, o período que ele sairá de férias, o interesse deve obter recibo dessa 
comunicação; 
3. que o empregado apresente sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
para que nela seja anotada a respectiva concessão, que deve ser igualmente anotada na 
ficha de registro de empregados; 
4. que a concessão ocorra em um só período, exceto se se tratar de férias coletivas; 
5. que o pagamento da remuneração das férias seja efetuado até dois dias entes do 
início do respectivo período de gozo; 
6. que seu valor seja pago em dobro sempre que as férias forem concedidas após o 
prazo 
legal. 

 
 
 
 

Demissão 

É a quebra do contrato de trabalho por parte do empregador ou do empregado. Não 
existindo prazo estipulado para o término do respectivo contrato de trabalho, a todo 
empregado é assegurado o direito de haver do empregador uma indenização. 
Quando o empregado apresentar mais de um ano de serviço, o pedido de demissão ou 
recibo de quitação da rescisão de contrato e trabalho só será válido quando feito com 
assistência do respectivo Sindicato ou perante a autoridade do Ministério do Trabalho. 
Prazo de pagamento da rescisão será: 
a) até o primeiro dia útil imediato ao término de contrato; ou 
b) até o décimo dia, contado da data de notificação da demissão, quando da ausência 
do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu cumprimento. 

 
Processos 
Trabalhistas 

É o meio pelo qual empregado ou empregador procuram a Justiça do Trabalho para 
dirimir um conflito de interesse, ou seja, toda vez que empregado ou empregador se 
sentirem lesados poderão recorrer à Justiça do Trabalho, por meio das Juntas de 
Conciliação e 
Julgamento, em que, em um primeiro momento, juízes empregarão sempre seus bons 
ofícios e persuasão para uma solução conciliatória dos conflitos. 

Quadro 01: Controles internos no departamento pessoal 
Fonte: Adaptado de: SOUSA (2009, p. 44). 

 
  Após o processo de seleção de candidatos, Junior (2013), afirma que o candidato 

selecionado à vaga não pode iniciar suas atividades sem antes ter o seu registro profissional 

em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e com contrato de trabalho escrito. 

 Gonçalves (2006) descreve que  entre o período de seleção e contratação é necessária à 

apresentação da seguinte lista de documentos ao departamento de pessoal, como: Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS); Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Identidade; 

Título de Eleitor; Certificado de Reservista para candidatos do sexo masculino; Documento 
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de cadastro no Programa de Integração Social (PIS); Histórico escolar; Fotografia; Exame 

admissional; Certidão de Casamento; Certidão de nascimento dos filhos ou dependentes; e 

outros documentos previstos na legislação. 

  Segundo Dalledonne (2015), recrutar e selecionar é a porta de entrada da empresa, é o 

momento onde se escolhe quem irá representar a organização a frente dos clientes.  A 

mesma autora diz que toda empresa necessita ter bem clara e definida as descrições de seus 

cargos, todos os colaboradores precisam saber quais suas atividades, funções e atribuições, 

saber o que a empresa espera de seu trabalho e até onde se pode chegar em relação a 

crescimento profissional na organização. 

  No que diz respeito a férias, o empregador poderá construir um controle de férias no 

qual contenha, nome, data de admissão, data do último período de gozo, salário atual, número 

de avos do período aquisitivo, data de início do período de férias, valor da provisão de férias e 

encargos e o valor líquido das férias. Este procedimento objetiva um controle efetivo dos 

períodos aquisitivos e de gozo de férias, cumprindo com os períodos corretos de direito do 

trabalhador, programação da empresa em conceder as férias em período que não vá atrapalhar 

o andamento do departamento, e também auxiliar na programação dos valores a serem 

desembolsados pela organização nos determinados períodos (IBRACON, 2000). 

  Quanto a parte de demissão, pode-se criar um formulário próprio a ser preenchido pelo 

gestor do setor solicitando a demissão de determinado funcionário, obtendo esclarecimento 

dos motivos, para que a gerência e/ou direção possa estar ciente, e ao mesmo tempo iniciar 

criação de controles de prazos para os contratos de experiência, para que o RH alerte o 

superior do empregado sobre o prazo, decidindo assim se o prazo será prorrogado ou este será 

desligado da empresa. Havendo processos trabalhistas, a empresa deverá adotar um mapa para 

o controle dos prazos para os processos, visando evitar a perda dos mesmos, bem como 

solicitar relatórios aos advogados obtendo informação da posição do processo e a 

possibilidade de ganho ou perda, para estar a par de uma possível contingência (IBRACON, 

2000). 

  Compete também a área de Departamento Pessoal, manter atualizados dados cadastrais 

de colaboradores e servidores e demais documentos pertinentes a área de DP. Controlar a 

frequência dos colaboradores, compilar informações relevantes para processos que envolvam 

matéria relativa à legislação de pessoal (SOUSA, 2009).  
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2.4.1 Rescisão do Contrato de Trabalho  

  Rescisão do contrato de trabalho de modo geral resume-se a extinção do vínculo do 

empregado com a empresa, acabando neste ato as obrigações contratuais para ambos. São 

regidas pela CLT e também por acordos ou convenções coletivas, todas as regras para a 

cessação do contrato de trabalho. Desde que esta última não esteja em desacordo à CLT, onde 

serão respeitadas todas as verbas e indenizações devidas ao empregado, e até mesmo a 

indenizações devidas ao empregador (PAULA; OLIVEIRA; SANTOS, 2015). 

  Para Junior (2013), rescisão é o momento em que o empregado se desliga da empresa, 

sendo por iniciativa própria ou até mesmo pelo empregador, deixando de fazer parte do 

quadro de funcionários da empresa. Sendo necessário que o departamento de pessoal proceda 

com a formulação da rescisão. 

  A consolidação das leis do trabalho, a CLT, traz variadas formas para a extinção do 

contrato de trabalho, como a demissão sem justa causa, demissão com justa, pedido de 

demissão. 

  Borges (2017), descreve a demissão sem justa causa como a cessação do contrato de 

trabalho quando o empregador não tem mais interesse em contar com os serviços prestados 

pelo empregado. Como direitos do empregado em receber por esta mobilidade, está o saldo de 

salário, aviso prévio indenizado, saldo de férias, férias proporcionais, décimo terceiro 

proporcional, saque de FGTS e multa fiduciária, seguro desemprego. 

  No cenário de pedido de demissão, Magalhães (2014) observa que o colaborador com 

menos de um ano de serviço terá o direito a receber o saldo de salário, férias proporcionais e 

reflexos, décimo terceiro salário proporcional e oito por cento de FGTS referente ao mês 

anterior ao mês da rescisão. 

  Em ocorrências gravíssimas por parte do empregado é possível caracterizar a justa 

causa, para Delgado (2005), justa causa é o motivo relevante, previsto legalmente, que 

autoriza o empregador a extinguir o contrato de trabalho por culpa do sujeito contratual 

comitente da infração, trata-se, da conduta tipificada em lei que autoriza a resolução do 

contrato de trabalho por culpa da parte comitente. 

  Tendo conhecimento das principais formas de rescisão do contrato de trabalho, quanto 

aos prazos de pagamento das verbas rescisórias, Albuquerque (2015) diz que após o último 

dia efetivamente trabalhado, a empresa tem o prazo máximo de até dez dias corridos para 

efetuar o pagamento dos valores ao empregado. 



23 

 

  Uma empresa que preza pelas boas práticas trabalhistas pode evitar uma série de 

eventos que podem ser desde autuações administrativas realizadas pelo Ministério do 

Trabalho ou até mesmo passivos trabalhistas ajuizados por colaboradores, ex colaboradores e 

ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos das categorias profissionais e Ministério público do 

trabalho (BATISTA, 2012).  

  Em observação feita por Júnior (2013), o autor diz que existem várias formas de 

rescisão do contrato de trabalho, e que o setor de departamento de pessoal deve estar atento 

como funciona o procedimento para cada tipo de rescisão, quais os direitos que o funcionário 

terá para que não haja ônus para o empregador e prejuízo ao empregado. 

 

2.4.2 Passivos Trabalhistas 

  Segundo Rosso (2017), os regulamentos trabalhistas estão sempre evoluindo, e normas 

e regulamentos são frequentemente analisados e alterados. Com a "Consolidação da Lei do 

Trabalho" (CLT) de 1943 tentando unificar todas as questões trabalhistas em um documento e 

a Constituição Federal de 1988 responsável pela expansão dos direitos dos trabalhadores, as 

relações trabalhistas começaram a ser fortalecidas. Com o estabelecimento da Lei do 

Trabalho, os direitos dos trabalhadores foram assinados com mais clareza; portanto, as 

empresas precisam fazer mais preparativos para esse desenvolvimento, a fim de estabelecer 

um relacionamento saudável com os funcionários. 

  Martins (2000) descreve que a legislação trabalhista visa corrigir as falhas internas da 

empresa, não apenas em termos de condições de trabalho, mas também para garantir uma 

remuneração decente para que os trabalhadores possam atender às suas necessidades quanto á. 

família e a própria participação na sociedade. O objetivo é melhorar essas condições para os 

trabalhadores por meio de leis trabalhistas. 

  Nas relações de trabalho entre empregado e empregador no Brasil, frequentemente 

ocorre conflito judicial. O país é considerado o campeão no número de ações trabalhistas, 

com aproximadamente quatro milhões de reclamações ao ano. As empresas gastam muito 

com isso. Só em 2016 foram desembolsados três bilhões de reais para arcar com custos 

judiciais referentes a recursos em processos trabalhistas. Outros 22 bilhões foram repassados 

aos autores das ações (SIQUEIRA, 2017). 

  Na relação de gestão do trabalho entre empregados e empregadores brasileiros, ocorrem 

conflitos judiciais. Siqueira (2017), afirma que o Brasil é o país considerado o número um em 

ações trabalhistas, com aproximadamente 4 milhões de reclamações a cada ano. As empresas 
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gastam muito dinheiro com isso. Somente em 2016, foram pagos R $ 3 bilhões para cobrir os 

custos legais relacionados a recursos em ações trabalhistas. Outros US $ 22 bilhões foram 

repassados aos autores das ações. 

  Para as organizações, sejam elas empresas de porte pequeno, médio ou grande porte, o 

maior desafio é conciliar a manutenção necessária de sua posição no mercado, buscando 

crescer e manter seus hábitos de trabalho, ou seja, sem infringir as normas trabalhistas e 

previdenciárias. Uma empresa que preza pelas boas práticas trabalhistas evita uma enorme 

gama de eventos que vão desde autuações administrativas efetuadas pelos auditores fiscais do 

Ministério do Trabalho e Emprego até processos judiciais, que podem ser ajuizados pelos ex-

empregados, atuais empregados, Sindicatos das Categorias Profissionais e Ministério Público 

do Trabalho (BATISTA, 2012). 
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3 METODOLOGIA 

  Segundo Migueles (2004), a metodologia consiste em um bloco de métodos e de 

procedimentos de investigação que tem por intuito coletar, sistematizar e preparar dados de 

forma válida e consistente. Trata-se do profundo esclarecimento da ocorrência e método do 

trabalho e da pesquisa. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  Quanto aos objetivos esta pesquisa é do tipo e caráter descritivo, que de acordo com Gil 

(2002), o objetivo principal é a descrição das características de determinada população ou 

fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Incluem-se neste grupo as 

pesquisas que tem por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população e 

aquelas que visam descobrir a existência de associações entre variáveis.  

  O trabalho é considerado qualitativo, referente ao quesito de abordagem dos dados. 

Segundo Richardson (1989), a abordagem qualitativa caracteriza-se pelo estudo da complexidade 

do problema, analisando a interação de certas variáveis, compreendendo e classificando assim, os 

processos vividos por grupos sociais.  

  Quanto aos procedimentos técnicos: estudo de caso. Segundo Gil (2002), estudo de caso 

baseia-se no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento.  

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  Para realizar este estudo, foi selecionada a empresa Lojas Miotto. Empresa familiar, 

fundada no ano de 1986, atuante no ramo de varejo de roupas. Conta com 04 (quatro) filiais, 

sendo 03 (três) situadas na cidade de Tapejara-RS e 01 (um) em Santa Cecília do Sul, cidade 

próxima à Tapejara-RS.  

  A empresa emprega no total de 10 (dez) colaboradores, contando com três gestores além 

dos dez colaboradores, que são integrantes da família Miotto. Através dos gestores da empresa, 

será aplicado um questionário abordando assuntos relativos a rotinas trabalhistas com os 

mesmos, para conceder o maior conhecimento do ambiente pesquisado, e descobrir o 

entendimento e processos de DP já aplicados na empresa.  
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3.3 COLETA DOS DADOS 

  Inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica, com o intuito de conhecer os aspectos 

que norteiam e caracterizam o setor de Departamento Pessoal, assim como demais aspectos 

ligados ao assunto, como, desenvolvimento histórico das leis trabalhistas, direitos e deveres 

referente a empregador e empregado e controles pertinentes à área de DP.  

  Para a coleta de dados deste estudo, foi realizada a aplicação de um questionário com os 

gestores, sendo abordados de forma individual, através de perguntas pré-definidas, onde foram 

abordados assuntos referentes a rotinas trabalhistas, quais são de responsabilidade do 

departamento pessoal, baseadas na revisão bibliográfica e no objetivo do estudo. 
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Quadro 02: Questionário aos gestores 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020) 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

  A empresa Lojas Miotto, empresa familiar, fundada no ano de 1986, mais de 34 anos de 

atividades no comércio tapejarense e região, atua no ramo de varejo de roupas e calçados, 

disponibilizando ao seu público ampla variedade de marcas e de produtos para moda infantil e 

adulta. Participa assiduamente de feiras ligadas ao segmento, sempre em busca de novidades para 

seus clientes. 

  A organização conta com 04 (quatro) filiais, sendo 03 (três) situadas na cidade de Tapejara-

RS, no centro da cidade e bairro São Paulo, e 01 (um) no centro de Santa Cecília do Sul, cidade 

próxima à Tapejara-RS.  

  A empresa, no total de suas filiais atualmente emprega 10 (dez) colaboradores, os quais 

desempenham a função de vendedor, conta ainda com três gestores além dos dez colaboradores, 

que são integrantes da família Miotto. Os gestores da empresa, membros da família, 

desempenham o papel de gestão da empresa, compartilham entre si mesmos as suas opiniões para 

a tomada de decisão no dia a dia em conjunto. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  A seguir, serão apresentados os resultados do questionário descrito e aplicado aos gestores 

da empresa Lojas Miotto. Questionário está dividido em 05 (cinco) partes, sendo elas 

ADMISSÃO, CONTROLE E JORNADA DE TRABALHO, APURAÇÃO DA FOLHA DE 

PAGAMENTO, PAGAMENTO 13° E FÉRIAS e DEMISSÃO / RCT. No decorrer da 

apresentação dos resultados, foram feitos apontamentos nos itens observados, visando a melhoria 

nos procedimentos referentes a rotinas trabalhistas realizados na empresa. 

 

5.1 Admissão 

  No que diz respeito às rotinas trabalhistas apresentadas pela empresa, mais precisamente na 

parte de admissão, a imagem do questionário respondido pelos gestores nos possibilita afirmar 

que após feita a entrevista de emprego, a organização não possui um checklist padrão para 

solicitar os documentos necessários para a admissão do novo colaborador, sendo assim, 

raramente são solicitados documentos dos dependentes. 

 

 
Quadro 3: Questionário aos gestores “Admissão”. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 

 

  Quanto aos exames admissionais, temos a informação que ocasionalmente o funcionário 

realiza o exame antes de iniciar suas atividades na empresa, este fato decorre, pois como o 

serviço é terceirizado, depende muitas vezes de que a clínica que oferta o serviço tenha horários 
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vagos, antes da data de início do colaborador ao trabalho. Na ocasião também foi constatado que 

não é solicitado exames de gravidez para as colaboradoras, evitando possíveis passivos 

trabalhistas. 

  No momento da contratação, sempre é verificado o salário proposto aos novos 

colaboradores, respeitando assim o piso salarial da categoria, cuidado este, que também acontece  

com os colaboradores atuais, sempre atentando aos aumentos de dissídio e equiparações salariais.          

  Após alinhamento de valores e efetivação de novos funcionários, é emitido o contrato de 

trabalho, documento qual irá trazer informações como escala e horário de trabalho, valor de 

salários, cargo de admissão, obrigações do colaborador e demais informações. São feitas as 

devidas anotações na Carteira De Trabalho, sobre as informações serem enviadas através do E-

Social, os gestores não souberam afirmar. 

   Raramente o colaborador realiza a assinatura do contrato antes de iniciar as atividades, pois 

normalmente o escritório de contabilidade terceirizado pela empresa encaminha o contrato 

juntamente com a CTPS para assinatura na primeira semana de trabalho do funcionário, deixando 

também muitas vezes de realizar a entrega da carteira de trabalho no prazo de 48 horas após 

assinada. 

  No último item do questionário sobre as admissões, no qual fala sobre vale transportes, o 

mesmo não se aplica, pois a empresa não faz uso de vale transportes. Quanto a esta questão, o 

ideal seria que a empresa, no momento da admissão, coletasse a assinatura do novo colaborador, 

desde que o mesmo realmente não necessite e esteja de acordo, em uma declaração de dispensa 

da obrigação do empregador em fornecer o vale transporte, formalizando o acordo entre as 

partes. 

  Como sugestão de melhoria, a fim de minimizar as falhas que ocorrem no processo de 

admissão, como sugestão foi elaborado um checklist simples e objetivo para a solicitação dos 

documentos necessários ao novo colaborador. Contando também com campo específico para a 

anotação da data a ser realizado o ASO admissional, fazendo com que o mesmo seja realizado 

antes do início das atividades. 

  A seguir checklist proposto: 
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Quadro 04: Checklist admissional. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 
 
 

5.2 Controle de jornada de trabalho 

  Sobre os itens de controle e jornada de trabalho, a organização no total emprega 10 (dez) 

colaboradores, divididos em 04 (quatro) filias. Como o número integral de funcionários não 

implica que a empresa utilize do meio eletrônico para controle do ponto, conforme legislação, 

nem ao mesmo o controle de ponto manual é feito, não tendo nem mesmo um controle interno 

dos horários diários exercidos pelos colaboradores. 
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Quadro 5: Questionário aos gestores “Controle de jornada de trabalho”. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 
 
  A empresa desde o início de suas atividades, nunca fez uso de banco de horas, por acreditar 

não se encaixar no ramo em que atua. No entanto como não existe acordo de banco de horas, não 

há controle de saldo de horas, nem a coleta da assinatura de acordos e ou controle de saldo de 

horas para os colaboradores. Sendo este um ponto crítico da organização, conforme pontuado no 

questionário, como a empresa realiza a troca de horas extraordinárias por compensação com 

folgas aos colaboradores, seria de grande importância que este processo fosse aplicado na 

organização, pois iria formalizar uma prática já exercida, dando amparo e segurança para a firma, 

evitando a cobrança de horas extras indevidas e até futuras ações trabalhistas. 

   A escala de trabalho dos colaboradores ocorre de segunda a sexta feira, com início ás 08 

(oito) horas e 30 (trinta) minutos da manhã, até ao meio dia, após sempre é realizado intervalo até 

às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minutos, com final da jornada às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) 

minutos. Trabalha aos sábados pela manhã, para completar a carga horária de 220 (duzentos e 

vinte) horas mensais de trabalho. 

  Na ocasião de ser necessárias horas extraordinárias pelos colaboradores, em ocasiões como 

natal, páscoa e demais datas comemorativas, sempre é observado que o colaborador não 

ultrapasse as 10 (dez) horas diárias permitidas por lei. Ocorre um acordo informal entre empresa 

e colaborador para que as horas extras sejam dadas como folga ao colaborador, deste modo não 

são computadas na folha de pagamento como “hora extra”. 

  Atentando aos fatos de que a organização não efetua controle algum sobre os horários de 

seus colaboradores, foi verificada a necessidade do início deste tipo de controle, sendo assim 

elaborada a ficha de controle de ponto manual. 
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Quadro 06: Ficha controle de ponto manual. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 

 
5.3 Apuração da folha de pagamento 

  Sobre o tema de apuração da folha de pagamento, como dito anteriormente, a empresa 

terceiriza este trabalho para um escritório de contabilidade. Os cálculos são feitos sobre o salário 

base dos colaboradores, e sempre que algum colaborador porventura, tiver o direito, passa a 

receber o salário família. 
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Quadro 07: Questionário aos gestores “Apuração da folha de pagamento”. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 

 
  No holerite, são trazidos os eventos como: horas normais, INSS, FGTS, não sendo 

discriminado o pagamento de horas extras na ocorrência é claro, e também o DSR sobre as horas 

extraordinárias, decorrente pelo fato da empresa conceder folgas na medida em que o 

colaborador realizar trabalho extraordinário. 

  Como o empregador não possui um controle formalizado e organizado para o controle de 

ponto e banco de horas, consequentemente de modo crítico, impactam no trabalho realizado pelo 

escritório de contabilidade terceirizado, pois com a falta de informação, não realiza o desconto de 

faltas injustificadas na folha de pagamento, tendo assim, muitas vezes um gasto desnecessário, 

efetuando o pagamento de horas que o funcionário não trabalhou. Por outro lado, levando ainda 

em consideração a relação empregado e empregador, pode a empresa estar deixando de realizar o 

correto pagamento a seus colaboradores, sobre horas extras e demais proventos. 

  Sobre convênios, a empresa não possuiu com nenhuma outra organização este tipo de 

parceria, não sendo realizados descontos autorizados em folha de seus colaboradores. 

  Perante a lei, respeitando sempre o 5° (quinto) dia útil do mês para pagamento da folha 

mensal, a empresa opta por efetuar o pagamento de seus colaboradores com dinheiro em espécie, 

não tendo a prática de realizar depósitos bancários para os funcionários. Frequentemente a 

empresa consegue realizar a entrega da folha de pagamento aos seus funcionários até o 5° 

(quinto) dia útil do mês e coletar a assinatura, para após arquivá-las. Pensou-se em realizar o 

envio do documento via e-mail, método que eliminaria o gasto com papéis para a impressão, 

diminuiria o tempo e espaço usados para organizar e arquivar os documentos, mas como a 

maioria dos funcionários preferem de forma física, optou-se em manter deste modo. 
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5.4 Pagamento 13° salário e férias 

  Na abordagem feita sobre o assunto de 13° (décimo terceiro) salário e férias, os gestores 

afirmaram que é cumprido frequentemente as datas estabelecidas para o pagamento, sendo em 

duas parcelas, 01 (um) no mês de novembro e 01 (um) no mês de dezembro, totalizando o valor 

integral do provento. 

 

 
Quadro 08: Questionário aos gestores “Pagamento 13° e férias”. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 

 

  No que diz respeito a férias, é possível afirmar que a empresa ocasionalmente emite o 

comunicado de férias, com 30 (trinta) dias de antecedência ao colaborador, muitas vezes pelo 

fato do colaborador solicitar férias de maneira urgente e a empresa com intuito de ajudar acaba 

cedendo o gozo das férias sem o aviso mínimo de 30 (trinta) dias. Os períodos de férias são 

flexibilizados, podendo fracionar férias, com período até de 05 (cinco) dias, desde que um dos 

períodos não seja inferior a 14 (quatorze) dias. 

  No momento de realizar os cálculos do recibo de férias, o empregador deixa, muitas vezes  

de realizar o desconto de faltas injustificadas e até mesmo o cálculo da média de horas extras e 

demais reflexos, pelo simples fato de não obter um controle de ponto mesmo que manual, tendo 

assim gastos não necessários e podendo gerar passivos no futuro. 

  São observados o pagamento dos dias adiantados de férias, bem como os 33% sobre os dias 

de gozo do colaborador. Sempre na ocasião que o funcionário entrar em férias, é monitorado para 

que o pagamento das receitas de férias ocorram com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência ao início do afastamento das atividades, bem como, também é tido o cuidado para 
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que sempre o período se inicie entre segunda a quinta - feira, não ocorrendo na sexta - feira. 

  Analisado os dados coletados do questionário, ficou notoriamente evidenciado que a 

organização necessita realizar algum tipo de controle sobre os períodos de férias de seus 

colaboradores, como sugestão, foi dada a ideia para que os gestores alinhem com o escritório de 

contabilidade, um método para o controle dos períodos aquisitivos, bem como do limite dos 

períodos concessivos. Pode ser criado um controle através da ferramenta de Excel, muito usada 

no dia a dia das empresas, onde após adquirido o direito de gozo de férias pelo colaborador, o 

escritório realize o comunicado aos gestores, para que os mesmos possam decidir em quais datas 

realizar o agendamento de férias da equipe. 

 

5.5 Demissão / RCT 

  Sendo este o último quadro do questionário aplicado na Lojas Miotto, mostrou-se ser o 

mais promissor, onde todos os itens a empresa atendem plenamente. Foram realizados 09 (nove) 

questionamentos sobre o tema, onde todos foram assinalados com “sempre”. 

 

 
Quadro 09: Questionário aos gestores “Demissão / Rct”. 
Fonte: Elaborador pelo autor (2020). 
 
  O empregador sempre fornece o aviso prévio de 30 (trinta) dias ao colaborador, seguido 

também da contagem de dias de aviso prévio por tempo de empresa, sendo 03 (três) dias a mais 
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por ano trabalhado, nos desligamentos por parte da empresa sem justa causa. É dada a opção de 

escolha pelo empregado de trabalhar 07 (sete) dias a menos do aviso prévio ou redução de 02 

(duas) horas diárias na carga horária de trabalho. 

  Após findado o contrato, a empresa sempre busca respeitar o prazo de pagamento ao 

colaborador das verbas rescisórias, fazendo a entrega de todos os documentos necessários para 

que o ex-colaborador possa realizar o saque de FGTS, bem como a multa e encaminhamento do 

seguro desemprego, quando há o direito. 

  Antes mesmo de ser realizado o cálculo da rescisão e efetivação do desligamento, o 

colaborador realiza o exame demissional, em clínica terceirizada pela empresa. Após estar tudo 

de acordo, são realizadas as devidas anotações em CTPS e a realização do acerto com o 

colaborador, mediante o sindicato, desde que o colaborador solicite a presença do órgão. 

  Por fim, após descrito os fatos, pode-se afirmar que os procedimentos adotados para os fins 

de rescisão de contrato de trabalho, estão todos em conformidade com o checklist descrito, 

demonstrando ser o item como maior eficiência desempenhado pela empresa, uma vez que 

necessita serem realizados todos os procedimentos corretamente, para que o funcionário consiga 

seus benefícios sociais, como por exemplo o benefício do seguro desemprego. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  O setor de departamento pessoal, área responsável por tratar sobre assuntos relacionados 

aos colaboradores, ocupa um papel fundamental dentro de uma organização, pois 

operacionaliza todos os processos e rotinas trabalhistas pertinentes a empresa, como folha de 

pagamento, férias, rescisões e até mesmo o controle de ponto. 

  Neste estudo de caso, realizado com a empresa Lojas Miotto, foram realizados estudos 

teóricos, onde se buscou conhecimento e embasamento para a continuidade do trabalho. Logo 

após foi descrito um questionário onde foi buscado absorver da empresa as melhores 

informações possíveis, podendo assim dar a continuidade do trabalho e se chegar aos 

objetivos pré-determinados. 

             Referente ao objetivo geral do estudo, concluo que o mesmo foi alcançado, 

“Identificar e avaliar a prática das rotinas trabalhistas em uma pequena empresa.”, tarefa esta, 

que desde o primeiro momento, na escolha da empresa já foi feita de maneira eficiente, pois a 

mesma conta com 04 (filiais), mas ao todo emprega apenas 10 (dez) funcionários, 

encaixando-se como micro - pequena empresa. Quanto a avaliação da prática das rotinas 

trabalhistas, todo o desenvolvimento do trabalho realizado proporcionou esta experiência. 

  No que diz respeito aos objetivos específicos do trabalho, posso afirmar que também 

foram alcançados, o primeiro objetivo, “Identificar o entendimento dos gestores referente às 

atividades exercidas pelo setor de departamento pessoal”, através do questionário aplicado 

com os gestores e toda a informação repassada através do diálogo durante a aplicação, 

possibilitou constatar que os gestores da empresa sabem de toda a importância sobre a área de 

DP e de suas responsabilidades como organização.  

  Sobre o segundo objetivo específico, “ Identificar quais processos de controle de rotinas 

trabalhistas a empresa já possui”, por meio de todo o estudo realizado e da aplicação do 

questionário, o qual abordou fatores de grande importância para o estudo, foi evidenciado 

como a empresa cuida e realiza suas rotinas trabalhistas no dia a dia. Foi possível verificar 

pontos críticos para a melhoria dos processos, como por exemplo, a reorganização do fluxo 

admissional, na coleta de documentos dos novos colaboradores, a implantação do controle de 

ponto dos funcionários, bem como a otimização dos cálculos da folha de pagamento. 

  Sendo o terceiro e último objetivo específico, “Avaliar os processos já implantados e 

apontar sugestões de melhoria do processo de gestão”, após realizado todo o estudo teórico e 

aplicação prática da pesquisa na empresa, foi possível através dos dados coletados, realizar a 

análise dos processos já instalados na organização, podendo evidenciar pontos de falha nas 
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atividades, bem como poder sugerir melhorias no processo. Foram sugeridos novos métodos 

de controles sobre os temas abordados, como a criação e implantação do checklist 

admissional, item muito importante, pois são através destas informações que a contabilidade 

irá realizar o cadastro do novo colaborador na empresa. A formalização do controle de ponto 

dos colaboradores, trazendo um modelo de controle para a organização, possibilitando então 

ter informações concretas para os fechamentos mensais, impactando na melhor performance 

do cálculo da folha de pagamento. Pontuado também como sugestão, a melhoria do controle 

de férias, passando a ter o auxílio do escritório de contabilidade para monitorar as 

responsabilidades condizentes ao assunto.      

  Ao decorrer do trabalho, durante a aplicação e análise dos dados, foi possível levar aos 

gestores uma visão de fora da organização com novas ideias, mostrando que pequenos 

detalhes podem agregar muito para a evolução dos controles internos, mostrar qual é a real 

importância sobre o assunto aos gestores.  

  Algumas das limitações enfrentadas neste trabalho, foi de que as amostras de dados 

extraídas foram apenas de uma empresa, impossibilitando ser feita a comparação de dados 

com outras organizações, fazendo com que a análise sirva apenas para a empresa em questão. 

 Quanto a pesquisa teórica, pode-se dizer que também foram encontrados obstáculos na 

busca de informações mais específicas em relação ao tema do trabalho realizado.  

  Como sugestão para trabalhos futuros, a ação seria a reformulação do questionário, 

trazendo ainda mais itens para o mesmo, possibilitando a avaliação da evolução dos dados já 

analisados, bem como a oportunidade de se buscar a análise de novos dados, como 

indicadores de absenteísmo e turnover. Sendo de grande evolução para o estudo, vem à tona, a 

ideia de realizar a aplicação também em outras empresas de mesmo perfil como a estudada 

neste trabalho, possibilitando o comparativo de dados entre as organizações, podendo assim 

ser feita uma maior análise dos resultados obtidos. 
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