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Introdução 

O presente trabalho procura discorrer sobre a história do direito trabalhista, as 

principais formas encontradas no mercado de trabalho bem como seu objetivo, 

mensuração e contabilização. O objetivo é enriquecer o conhecimento do leitor sobre 

as praticas os aspectos dos direitos trabalhistas, sua história e o impacto para as 

empresas. A Metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica enriquecida pela 

discussão em grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.0 O surgimento do Direito Trabalhista 

 

A figura do trabalho sempre existiu na humanidade, em seus primórdios como 

forma de sobrevivência, a caça, pesca, colheita de frutos, dentre diversas outras 

formas. Com o desenvolvimento da sociedade o ser humano que inicialmente era 

nômade, se estabelece em um local e a medida que o trabalho se organiza ele cria a 

noção de propriedade e de vida conjunta. (CAMINO, 2008) 

Segundo Castro (2013), quando o ser humano começa a se reunir em tribos, 

inicia-se a disputa por poder e território com as demais, sendo que, a vencedora 

normalmente matava ou escravizava a perdedora. A escravidão não é tratada como 

relação de trabalho, pois o escravo era uma mercadoria de seu senhor. 

Já ao final da idade média, quando os artesãos vendiam suas mercadorias, 

trabalhavam sem subordinação e apareceram as corporações de arte e ofício, o 

trabalhador que antes, escravo, era visto como mercadoria, agora começa a ser visto 

como pessoa. (CASTRO, 2013) 

Com o crescimento das cidades e avanço tecnológico, no século XIX, há o 

surgimento da primeira máquina a vapor, ocasionando a substituição da mão de obra 

manufatureira pela maquinofatura, por consequência houve demissão em massa, 

gerando grandes problemas sociais, como: salários cada vez menores, fome e 

péssimas condições de vida e de trabalho. (CAMINO, 2008) 

Todo esse descontentamento, levou os operários a se manifestarem 

perturbando o processo produtivo das indústrias, na França, os operários jogavam 

seus calçados dentro das engrenagens para atrapalharem a produção e danificar as 

máquinas, além das greves. Essas manifestações, realizadas de forma agressiva, 

colocaram os empresários na defensiva. (CAMINO, 2008) 

Com a descoberta de suas forças, os operários dão início aos primeiros 

sindicatos. Dando origem aos acordos, os quais eram negociados entre um 

representante dos donos das fábricas, sendo que todas elas tinham que ter a mesma 

atividade produtiva, e o representante dos operários dessas mesmas fábricas. 

(CAMINO, 2008) 

O Direito Trabalhista é produto cultural do século XIX e das mudanças políticas 

e econômico-sociais ocorridas na época, o qual tem como objeto principal a 

normatização das relações entre empregado e empregador. (DELGADO, 2014) 



 

 

 

1.1 Direito trabalhista no Brasil 

 

Para Delgado (2014) e Silva Junior (2015), o marco inicial do direito do trabalho, 

no brasil, foi a abolição da escravatura em 1888, a qual tornou os escravos livres, 

gerando uma enorme oferta de mão de obra. Esse marco define a possibilidade do 

surgimento do Direito Trabalhista no Brasil, considerando que no passado não havia 

quantidade suficiente de trabalhadores para requererem quaisquer direitos referente 

aos seus ofícios. 

Perante isso, houve a promulgação da Constituição Federal de 1891, que 

garantiu a livre exerçam das profissões e a liberdade de associação. Ainda em 1891, 

o trabalho de menores de 12 anos em fábricas foi proibido e houve a fixação da 

jornada de trabalho, para aqueles de 12 a 15 e 12 a 14 anos, do sexo feminino e 

masculino respectivamente, para 7 horas diárias. (CASTRO, 2013) 

Após a proclamação da república até 1922, houve a criação de um dos 

principais meios para solucionar problemas trabalhistas, os Tribunais Rurais de São 

Paulo e os sindicatos com objetivo de ajudar os trabalhadores a requererem seus 

direitos. (SILVA JUNIOR, 2015) 

Durante o governo de Getúlio Vargas diversas mudanças ocorreram na parte 

das leis trabalhistas, sendo algumas: a criação do Ministério do Trabalho, indústria e 

comércio e a constituição de 1934, a qual foi a primeira a mencionar o direito 

trabalhista brasileiro e a criação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 

1943. (SILVA JUNIOR, 2015) 

Em 1946, houve a promulgação de uma nova constituição, a qual 

reestabeleceu o direito de greve para os trabalhadores, cedeu o repouso semanal 

remunerado, estendeu a estabilidade decenal a todos os trabalhadores, além da 

inclusão da justiça do trabalho ao Poder Judiciário e sua exclusão do Poder Executivo. 

(SILVA JUNIOR, 2015) 

Em 05 de outubro de 1988, a Assembleia Constituinte aprovou a Constituição 

vigente. De acordo com Castro (2013) ela torna o indivíduo o principal objeto, 

abandonando o individualismo e valorizando o coletivo e o social. No tangente ao 

direito trabalhista ela modifica a relação entre o Estado e os sindicatos, reduz a 

jornada semanal de trabalho, generaliza o regime do Fundo de Garantia do Tempo de 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constituição-federal-constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 

 

Serviço, suspendendo a estabilidade decenal, institui indenizações para demissões 

sem justa causa, altera o adicional de hora extra, altera a idade mínima para trabalhar 

e garante a licença maternidade e paternidade. 

 

2.0 Benefícios a Empregados 

 

Os direitos dos trabalhadores, atualmente, são segurados tanto pela CLT 

quanto pela Constituição Federal. Porém em questão de tratamento contábil segundo 

Couto et. al. (2013) existiam duas únicas fontes que tratava sobre eles, sendo elas: a 

Interpretação Técnica Nº 01/91 da IBRACON e Parecer de orientação da CVM nº 

24/92. 

Contudo o grande crescimento da folha de pagamento das empresas e 

quantidade de benefícios, objetivando definir mais parâmetros para contabilização e 

evidenciação desses benefícios foi feito o pronunciamento da IBRACON n° 26, o qual 

harmonizou com a norma internacional, o IAS 19. (COUTO et. al, 2013) 

A partir da criação do comitê de pronunciamentos contábeis (CPC) em 2005, 

iniciou-se um forte processo de harmonização das normas contábeis brasileiras com 

as internacionais. O CPC emite pronunciamentos baseados nas normas 

internacionais a fim de regulamentar e universalizar as normas contábeis brasileiras. 

O pronunciamento contábil 33, CPC 33, emitido em 2009, visa estabelecer os critérios 

para a contabilização e a divulgação dos benefícios concedidos a empregados. (CPC) 

Os chamados benefícios a empregados são firmados entre a empresa e o 

empregado ou representantes dos mesmos, por meio de requisitos legais, acordos e 

práticas informais, podendo ser concedidos tanto aos empregados quanto aos seus 

dependentes, sendo esses: prêmios por assiduidade, férias, 13° salário, licença 

remunerada, aposentadoria, pensões, entre outros. (COUTO et. al, 2013) 

2.1 Efeito dos Benefícios para as empresas e para os empregados. 

 

A CLT prevê diversos direitos trabalhistas, tais como o pagamento de horas 

extras, adicional noturno, adicional de transferência, adicional de insalubridade e de 

periculosidade, comissão, descanso semanal remunerado, férias, aviso-prévio, entre 

outros. 



 

 

A forma como o colaborador desenvolve suas atividades é que irá definir a 

obrigatoriedade do pagamento de cada benefício previsto em Lei. Dessa forma, caso 

o funcionário faça hora extra, terá direito a receber o adicional de hora extra 

obrigatoriamente. Caso exerça alguma atividade que envolva o uso de material 

explosivo, terá direito a receber adicional de periculosidade. 

Nos últimos anos, a crença nos valores da empresa e a satisfação pessoal de 

pertencer a determinada organização tem se tornado um ativo importante na retenção 

de talento das companhias, enquanto os salários e os benefícios, apesar de 

importantes, não são mais os determinantes na escolha final de empregados. 

Ainda assim, muitas empresas têm apostado em pacotes de benefícios 

atrativos para reter talentos e aumentar a produtividade e o comprometimento da 

equipe. Estes benefícios podem variar de acordo com os valores e a cultura da 

organização e o tipo de negócio em que está inserido. Outro fator é a importância que 

os funcionários dão em relação a esses benefícios, que vão de treinamento 

profissional à grupos de academia.  

Empresas de tecnologia, como Google e Facebook por exemplo, são 

mundialmente conhecidas por concederem benefícios diferenciados aos seus 

funcionários aos colaboradores que vão de lanches gratuitos, mesa de sinuca e 

videogame ou até mesmo levar seu cachorro ao trabalho. (SALOMÃO, 2015)  

. Há empresas como o grupo Virgin que vão além, permitindo que suas equipes 

de determinados países tirem férias ilimitadas no momento em que quiserem, além 

de licença paternidade/maternidade de 1 ano com salário integral para funcionários 

da Virgin Management, o braço de investimentos do Virgin Group. (SALOMÃO, 2016)  

No Brasil, há empresas que vão muito além do plano de benefícios básico 

oferecido pelo mercado; a Embraco, fabricante de compressores para refrigeração 

com fábrica em Joinville, SC mantém um berçário dentro da fábrica com 25 vagas 

voltado para crianças de até um ano. Este benefício é gratuito para as mulheres, que 

podem começar a trabalhar 30 minutos mais tarde para amamentar o filho, realiza-la 

novamente no meio do dia e terminar o expediente 20 minutos mais cedo para 

novamente amamentar seu bebê. 

Segundo Tatiane Cristina da Silva, líder de RH da Embraco, o objetivo foi evitar 

pedidos de demissão mulheres na volta do período de licença maternidade. Como a 

maioria das creches funcionam apenas durante meio período, muitas mulheres abriam 

mão da carreira para poder cuidar do filho. Apesar de trabalharem uma jornada mais 



 

 

curta, a produtividade das mulheres beneficiadas pela inciativa é maior. "Quando a 

pessoa está preocupada com o filho, não produz direito", afirma Tatiane. 

Há também empresas como a Unilever que oferece um programa de mentoria 

para colaboradores que buscam um desenvolvimento profissional. Um mentor que 

recebe uma capacitação para desempenhar esse papel é escolhido pelo funcionário 

que busca aconselhamento e desenvolvimento que o ajude a crescer dentro da 

Unilever. O ambiente e horário de trabalho também é flexível e permite que o 

empregado trabalhe de casa eventualmente e saia mais cedo às sextas-feiras. 

(SALOMÃO, 2016)    

Muitas companhias já descobriram que não se deve negligenciar o capital 

humano. A insatisfação com o ambiente de trabalho e a rotina desgastante causa alta 

rotatividade de pessoal, trazendo custos com isso e morosidade nos processos com 

a recorrente necessidade de treinar novos colaboradores. 

Na pesquisa Great place to work de 2013, que premia as melhores empresas 

para trabalhar, 82% dos colaboradores afirmaram orgulhar-se de trabalhar em suas 

respectivas empresas, e afirmam que existe uma sensação de companheirismo dentro 

das equipes. Nas empresas mais bem colocadas, os pacotes de benefícios 

diferenciados são mais comuns. 

Conforme Salomão (2016) o Bruno Mendonça, consultor e analista de estudos 

do Instituto Great Place to Work, “Qualquer prática que ajude funcionários a equilibrar 

vida profissional e pessoal é válida”, contudo Denise Delboni, professora de relações 

do trabalho da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap).  “Mais benefício 

diferente não garante motivação”, segundo ela, as iniciativas têm seu valor como 

complemento, porém não substituem bônus, prêmios individuais, participação nos 

lucros. (FRUTUOSO, 2013) 

Uma pesquisa realizada no Brasil pela Aon, empresa de gestão de riscos, 

corretagem de seguros e consultoria em benefícios e capital humano, entrevistou 423 

empresas em diversos segmentos entre 2012 e 2015 para identificar os 20 principais 

benefícios oferecidos aos seus funcionários. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 1: Benefícios x Prevalência 

  

(SALOMÃO, 2015)  



 

 

 

Para Marcelo Borges, vice-presidente executivo de benefícios e capital humano 

da Aon, outro ponto importante na pesquisa são os benefícios que estão com menos 

de 50% de desempenho, o que mostra um diferencial competitivo para as empresas 

que o oferecem. 

 

3.0 Impacto dos benefícios no resultado da empresa 

 

De acordo com o Art. 225 do decreto nº 3048 de 06 de maio de 1999, a empresa 

é obrigada a preparar a folha de pagamento mensalmente, lançar todos os dados 

relacionados à remuneração, encargos e benefícios dos empregados, mantendo uma 

via e recibos de pagamentos no estabelecimento, além de passar as informações 

relevantes aos órgãos competentes. Sendo assim o empregado não é apenas salário 

e sim outros custos e despesas relacionadas a sua remuneração. 

O CPC 33(R1) em seu item 8 define os benefícios de acordo com a norma 

como: “Benefícios a empregados são todas as formas de compensação 

proporcionadas pela entidade em troca de serviços prestados pelos seus empregados 

ou pela rescisão do contrato de trabalho”. Para a norma contábil a entidade compensa 

os empregados com os benefícios pelos serviços prestados ou pela rescisão do 

contrato de trabalho. Os benefícios são os mais variados como férias e 1/3 sobre 

férias, 13º salário, INSS, FGTS multas e outros.  

Segundo o professor José Pastore, em artigo publicado em O Jornal da Tarde, 

no Brasil, os encargos sociais podem custar mais 100% da folha de pagamentos. As 

mudanças da Constituição de 1988 fizeram com que os custos do trabalho industrial 

aumentassem em 40%, tornando o país um lugar onde o trabalhador tem salário baixo 

e alto custo para a empresa.  

Uma grande parte do custo do trabalho é fixa e uma outra é variável, 

independentemente do tamanho do negócio e da receita. Isto gera um grande impacto 

nos custos do trabalho, tornando-os até maiores que o seu valor. Os custos são 

compostos por salários e outras formas de remuneração por trabalho realizado, além 

de todas as despesas relacionadas com a legislação trabalhista e pagamentos por 

trabalho não realizado, como férias, feriados, repouso semanal, etc. 

A tabela abaixo exemplifica a situação das empresas industriais. 



 

 

 

 

Tabela 2: Impacto dos Encargos Sociais 

Itens de Encargos % sobre o salário 

Previdência Social 20,00 

Repouso Semanal Remunerado 18,91 

13º Salário 10,91 

Férias 9,45 

FGTS 8,00 

Feriados 4,36 

Abono de Férias 3,64 

Despesa de Rescisão Contratual 2,57 

Salário Educação 2,50 

Acidentes do Trabalho (média) 2,00 

SESI 1,50 

Aviso Prévio 1,32 

SENAI 1,00 

Incidência do FGTS sobre 13º 0,87 

SEBRAE 0,60 

Auxilio Enfermidade 0,55 

INCRA 0,20 

Outras Incidências 13,68 

Total 102,06 

Fonte: Pastore 1994 

 

Incluindo itens como: plano de saúde, transporte, auxílio alimentação e outros 

benefícios, o total pode ultrapassar os 120%, contudo essas despesas podem ser 

renegociadas entre patrões e empregados. 

Para Vandoir Specht (2005), o percentual de encargos socais pode obter 

variações ao calculado na tabela anterior, pois a base da mesma é o setor industrial, 

em consideração com os encargos do aviso prévio trabalhado e o auxílio-enfermidade, 

que podem acontecer ocasionalmente, geram uma diferença e outros que não têm 

percentual único, além dos benefícios que podem ou não existir.   



 

 

4.0 Estudo De Caso: GAEC Educação S.A. e Controladas 

A empresa em questão para a realização desse estudo de caso será a ‘‘GAEC 

Educação S.A. e Controladas’’, mais conhecida como ‘‘Ânima Educação’’, que é uma 

das mais relevantes organizações educacionais do Brasil. Sendo responsável por 

diversas universidades localizadas em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Santa 

Catarina. 

 

Imagem 1: Logomarca Ânima Educação. 

 

Fonte: ÂNIMA EDUCAÇÃO 

 

Tendo como principal serviço o ensino superior, através da capacitação de 

novos indivíduos para o mercado de trabalho, o empregado é extremamente 

valorizado, visto que é ele quem executa a atividade da empresa. Os benefícios 

oferecidos aos empregados são diversos e o ambiente de trabalho na qual os mesmos 

estão inseridos tem como base a transparência, respeito e cooperação. O que 

posiciona a firma entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, segundo a 

pesquisa Great Place to Work (GPTW/Revista Época). 

A partir dos relatórios contábeis divulgados no site da empresa, referente ao 

trimestre findo em 30 de junho de 2017, iremos identificar os tipos de benefícios 

oferecidos, a sua proporção e valores além de buscar compreender como se dá a sua 

mensuração. 

Os benefícios concedidos a empregados são tratados no CPC 33, o qual tem 

como objetivo estabelecer a contabilização e a divulgação dos mesmos. 

Segundo esse Pronunciamento Contábil, os benefícios a empregados incluem: 

 

(a) Benefícios de curto prazo, tais como ordenados, salários e 
contribuições para a previdência social, licença anual remunerada e licença 
por doença remunerada, participação nos lucros e gratificações (se devidos 
dentro de um período de doze meses após a prestação do serviço) e 
benefícios não monetários (tais como assistência médica, moradia, 
automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) relativos aos atuais 



 

 

empregados; 
 
(b) Benefícios pós-emprego, tais como pensões, outros benefícios de 
aposentadoria, seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-
emprego; 
 
(c) Outros benefícios de longo prazo, tais como licença remunerada, 
gratificação por tempo de serviço, benefícios de invalidez de longo prazo e, 
se não forem pagáveis completamente dentro de doze meses após o final do 
período, participação nos lucros, gratificações e outras compensações 
diferidas; e 
 
(d) Benefícios por desligamento. 
 
Como cada categoria identificada anteriormente, (a) a (d), tem diferentes 
características, este Pronunciamento trata separadamente de cada uma 
delas. 
 
5. Os benefícios a empregados incluem os benefícios oferecidos tanto aos 
empregados quanto aos seus dependentes e que podem ser liquidados por 
meio de pagamentos (ou o fornecimento de bens e serviços) feitos 
diretamente a empregados, seus cônjuges, filhos ou outros dependentes ou 
ainda por terceiros, como, por exemplo, entidades de seguro. 
 
6. O empregado pode prestar serviços a uma entidade em período integral, 
parcial, permanente, casual ou temporariamente. Para os fins deste 
Pronunciamento, a definição de empregado também inclui diretores e outros 
administradores 

 

De acordo com as demonstrações contábeis, os benefícios disponibilizados e 

os seus respectivos valores nas instituições são: 

Remuneração variável – A Sociedade e suas controladas MGE, IMEC, 

Unimonte e USJT possuem o programa Compostella, que tem por objetivo oferecer 

remuneração variável à liderança, desde que a instituição alcance suas metas globais 

e cada liderança atinja suas metas individuais. Não houve pagamento deste benefício 

para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2017 e em 30 de junho de 

2016. 

Benefício alimentação - A Sociedade e suas controladas oferecem duas opções 

a seus colaboradores: cartão refeição ou cartão alimentação, à exceção da Unimonte, 

que oferece apenas a opção de alimentação e a Sociesc, que oferece apenas a opção 

de refeição. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2017 foram gastos 

com esse benefício R$4.467 (R$3.955 em período de seis meses findo em 30 de junho 

de 2016). 

Plano de saúde e odontológico - A Sociedade e suas controladas oferecem 

plano de saúde e odontológico aos colaboradores com regime de coparticipação, 

conforme critérios definidos em sua política. Para o período de seis meses findo em 



 

 

30 de junho de 2017 o gasto foi de R$4.570 (R$3.849 em período de seis meses findo 

em 30 de junho de 2016). 

Bolsa de estudo – A Sociedade e suas controladas oferecem a todos os 

colaboradores bolsas que variam de 50% a 100% de acordo com a faixa salarial, curso 

escolhido e rendimento escolar e podem ser endossadas para um dependente legal 

de cada vez. Adicionalmente os cônjuges e filhos podem usufruir de uma bolsa de 

50% e a Comunidade Anima (demais familiares dos colaboradores), tem bolsa de 

30%. Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2017, foram 

disponibilizados R$7.632 referente à bolsa de estudo aos colaboradores e seus 

dependentes (R$9.456 em período de seis meses findo em 30 de junho de 2016). 

Auxílio creche – A Sociesc oferece aos seus colaboradores o valor de até 50% 

do salário mínimo para os colaboradores com filho até 1 ano de idade, matriculados 

em creche particular, a USJT oferece 100% do auxílio creche aos seus empregados. 

Auxílio transporte – A Sociesc oferece aos seus diretores corporativos e 

diretores de unidades auxílio transporte mensal e também cartão combustível e 

pedágio. 

Assistência funeral – A Sociesc oferece aos seus colaboradores auxílio funeral, 

onde em caso de morte do colaborador, os filhos maiores de 14 anos possuem direito 

a assistência funeral e indenização no valor de R$ 5 mil e para os filhos menores de 

14 anos possuem direito somente a assistência funeral no valor máximo de R$ 5 mil. 

Previdência privada – A Sociesc oferece aos seus colaboradores planos de 

previdência privada contratado junto ao Bradesco, com contribuição de até 70%, 

limitado a 10% do salário do colaborador, com vencimentos acima de R$ 7 mil e 

contribuição de 100% para os colaboradores com vencimentos abaixo de R$ 7 mil. 

Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2017, foram gastos R$189 com 

esse benefício (R$345 em período de seis meses findo em 30 de junho de 2016). 

Seguro de vida – A HSM Brasil e ACAD oferecem seguro de vida sem desconto 

ao seu colaborador sem nenhuma coparticipação.  

A Sociedade em questão, oferecendo todos esses privilégios atrai diversos 

indivíduos que buscam valorização no mercado profissional. O investimento em 

capital humano vem tendo grande destaque e impacto nas empresas. A relação entre 

empregador e empregado é como um casamento, ambas as partes precisam cooperar 

e dar retorno. A oferta de atrativos financeiros e profissionalizantes situa o empregador 

em um patamar acima dos concorrentes. 



 

 

Conclusão 

Neste trabalho foi possível entender a história dos benefícios trabalhistas, as 

principais práticas das empresas brasileiras, as praticas das empresas consideradas 

modelo em reter mão-de-obra qualificada bem como seu impacto para as pessoas 

Jurídicas. Foi possível compreender com este trabalho a importância legal e 

corporativa deste tópico que continua sendo um dos principais aspectos na hora do 

funcionário escolher a empresa em que pretende trabalhar. Esse trabalho foi 

fundamental para nós, futuros contadores, entendermos melhor este tópico. 
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