
SEGURO DESEMPREGO ON-LINE. 

 

GERAÇÃO DO ARQUIVO SEGURO DESEMPREGO NO SGRH: 

Depois de calcular a rescisão, acesse o menu Relatórios > Demissionais > Requerimento – SD, selecione o empregado 
que será gerado e informe o tipo de impresso para “Exportar Dados para Portal MTE”, selecione o destino direcionando 
onde será gerado o arquivo e clique em “Exportar”. 

 
 

  
 



 

 
 

 

SEGURO DESEMPREGO – EMPREGADOR WEB 
Para enviar o requerimento do seguro desemprego voce deve acessar: 

http://granulito.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/ 

  

http://granulito.mte.gov.br/sdweb/empregadorweb/


 

 

Caso seja o primeiro acesso: 

Para login, OPÇÕES DE ACESSO: 

 

O sistema do site dispõe de duas formas de acesso às funcionalidades do sistema: 

• Acessando a opção “COM Certificado Digital” 

O usuário cadastrado, caso seja o responsável legal, terá perfil de Gestor, o que lhe permite ter acesso a todas as 
funcionalidades disponíveis do sistema, ainda que cadastre um procurador, fazendo uso do certificado digital para 
cadastrar procuradores, as procurações tornam-se ativas após o cadastro, da mesma forma que podem ser por ele 
revogadas. Ao acionar o link, será solicitada a indicação do Certificado Digital que será utilizado, caso seja o primeiro 
acesso. Caso o acesso ao certificado já esteja configurado, a tela de Login será exibida. 

• Acessando a opção “SEM Certificado Digital” 

O usuário – Gestor deverá cadastrar um procurador, o qual terá acesso parcial ao sistema. Após o cadastro da 
procuração, o procurador (ou o responsável pela empresa) deve solicitar a ativação desta procuração junto aos postos 
de atendimento do MTE, quando, então, terá acesso às funcionalidades do sistema em relação à empresa outorgante. 

 Essa opção de cadastro de procuração pode ser feita diretamente com certificado acessando com o cadastro do gestor 
(após o cadastro) e já validando a procuração. Por isso, caso tenha o certificado, recomendamos seguir os passos com 
ele. 

 



 

 

Cadastrar Gestor 

Para ter acesso ao site, é necessário que o representante legal da empresa faça o cadastro de seus dados, juntamente 
com os da empresa que administra. Ao realizar esta operação ele poderá operar o sistema como usuário de perfil 
Gestor. Conforme ressaltado na descrição dos perfis de acesso para se ter acesso as funcionalidades do sistema em 
sua totalidade, o gestor deve ter um certificado digital. 

Particularidades: 

• Caso o cadastro da empresa seja com base no CNPJ, o certificado digital utilizado deve referenciar ao CNPJ 
da empresa. 

• Caso o cadastro da empresa seja com base no CEI, o certificado digital utilizado deve referenciar o CPF do 
responsável legal pelo CEI. Pois, neste caso o CEI representa uma Pessoa Física equiparada à Pessoa Jurídica. 

• Para empresa com CNPJ que possui CEI vinculado, apresenta-se a necessidade de se cadastrar o referido CEI 
como empresa filial daquele CNPJ, não como empresa independente. Ou seja, neste aso, a empresa 
matriz/principal é a empresa com CNPJ que deve fazer o cadastro padrão. O CEI deve ser cadastrado como 
empresa filial da empresa. 
 

Observação: O CPF do responsável legal será validado, pelo sistema, com a base de dados da Receita Federal do Brasil 
(RFB), e será considerado inválido caso seja verificado que o status do CPF consta como "suspenso", "cancelado", 
"nulo" ou "não encontrado", não sendo possível realizar o cadastro no sistema. Para solucionar o problema será 
necessário regularizar a situação do CPF junto a Receita Federal. 



 

Após a confirmação do cadastramento do usuário - Gestor, o sistema exibe um informe sobre o envio da senha inicial 
de acesso ao sistema, a qual será remetida para o e-mail cadastrado. A senha inicial é gerada por métodos 
criptográficos. 

Observação: o e-mail é único, ou seja, não pode ser repetido em outro cadastro de gestor. 

A versão atual do aplicativo EMPREGADORWEB não permite alterar dados de empresa cadastrada. Nesta situação, 
será necessário solicitar a exclusão do cadastro para confecção de novo registro. A exclusão poderá ser solicitada 
Pessoalmente, em uma unidade de atendimento do MTE ou do SINE; e Por meio de correspondência eletrônica 
encaminhada para o endereço empregadorweb.cgsap@mte.gov.br. Neste caso, será necessário informar no e-mail, o 
nome do Gestor Cadastrado e o número do CNPJ ou CEI da empresa. 

Feito o cadastro, deve-se acessar o sistema com o LOGIN e senha enviada no e-mail. 

Caso o usuário erre a senha de login mais de três vezes seguidas, o sistema irá bloquear o usuário, 
automaticamente, como medida de segurança, exibindo, então, mensagens indicativas sobre a situação de 
sua permissão de acesso. 

Após o bloqueio da senha, ao tentar acessar o sistema, com a senha antiga, uma mensagem indicando a 
necessidade de solicitação da nova senha será exibida. Para voltar a ter acesso ao sistema, o usuário deve 
solicitar nova senha através do link “Solicitar Nova Senha”. 



 

 

 

Particularidades: 

• Fazendo Login no Sistema SEM Certificado Digital 

Esta opção deve ser utilizada por usuário Gestor que não tem certificado e quer interagir minimamente com 
o sistema. Ao optar por acessar o sistema “SEM Certificado Digital”, a tela de Login será exibida. Informe os 
dados de Login (Usuário e Senha) definidos através do link “Cadastrar Gestor”. 

Após o Login, será exibida a tela de funcionalidades. Através do menu “Administração” será possível acessar a 
funcionalidade “Cadastrar Procuração”, tanto de Pessoa Física, quanto de Pessoa Jurídica. 

OBSERVAÇÃO: Sendo o cadastro da procuração efetuado por usuário-Gestor com Certificado Digital, os 
usuários procuradores passam a ter acesso ao sistema e ao cadastro da empresa após a confirmação da 
operação.   

Caso o cadastro da procuração seja efetuado por usuário-Gestor sem Certificado Digital, os usuários – 
procuradores cadastrados só terão acesso aos dados da empresa após obter ativação do cadastro junto à rede 
credenciada do MTE. 

 



 

A Procuração de Pessoa Física: é a procuração dada pelo usuário-Gestor de uma empresa (cadastrado no 
sistema como tal) a um operador ou autorizado (PF) para executar as atividades de cadastro e envio de 
requerimentos do Seguro-Desemprego para o MTE. 

O usuário-Gestor da empresa deve cadastrar a procuração de Pessoa Física, informando dados do procurador, 
ou que serão por ele utilizados, para os campos apresentados no formulário exibido na Figura 19. Observe que 
o procurador Pessoa Física, deve ser cadastrado com os dados, inclusive Login e e-mail, por ele indicados, caso 
o mesmo já seja representante de outras empresas. O uso dos dados de forma adequada irá favorecer a gestão 
de uma ou mais empresas, por parte do usuário-Procurador.   

Após o cadastramento, o procurador deve solicitar sua ativação como tal, junto à rede credenciada do MTE. 
O procurador cadastrado por esta funcionalidade faz uso de Certificado Digital e-CPF com base em seu próprio 
CPF.   

 



Procuração Pessoa Jurídica: é a procuração dada pelo usuário-Gestor de uma empresa (cadastrado no sistema 
como tal) a outra empresa para executar as atividades de cadastro e envio de requerimentos do Seguro-
Desemprego para o MTE. 

O usuário-Gestor da empresa deve cadastrar a procuração de Pessoa Jurídica, informando dados do 
procurador para os campos apresentados no formulário exibido. Observe que, apenas Pessoa Jurídica, que 
tenham, antecipadamente, efetuado o cadastro de suas respectivas empresas, podem ser cadastrados como 
procuradores. 

Após o cadastramento, o procurador deve solicitar sua ativação como tal, junto a rede credenciada do MTE. 
O procurador cadastrado por esta funcionalidade faz uso de Certificado Digital com e-CNPJ de sua empresa.   

 

 

Caso já tenha acesso: 

ACESSANDO COM LOGIN, SENHA E CERTIFICADO. 

Ao realizar o Login no sistema, utilizando seu usuário e senha e certificado digital em conformidade com o 
Login, será exibida a tela de “Selecionar Empresa”, tal funcionalidade consiste, propriamente, no acesso ao 
sistema (em conformidade com o perfil do usuário) em relação à empresa representada, considerando que 
um usuário pode representar mais de uma empresa, tal funcionalidade evita a necessidade de sair do sistema 
para entrar com um novo usuário. As empresas representadas podem, ou não, ter relação entre si. 

 

 



 

MENU ADMINISTRAÇÃO: 

Através do menu “Administração” é possível acessar às funcionalidades que envolvem os usuários, acessos, 
manutenção de procurações e manutenção de dados de empresas filiais, conforme se vê na Figura 

 

 

 



Cadastrar Filial 

Para realizar a gestão de uma empresa filial (usando o CNPJ) ou com CEI Vinculado (usando o CEI) é preciso 
cadastrá-la como tal. O acesso à funcionalidade se dá através do menu: Administração → Manter Empresa → 
Cadastrar Filial. Ao se acionar o item de menu, o formulário de cadastro de filial será exibido. Preencha o 
formulário com os dados da empresa filial ou com CEI Vinculado e clique no botão <Cadastrar>. 

Observação:   

Só é possível cadastrar uma empresa como filial (usando o CNPJ), caso a mesma tenha sido cadastrada como 
empresa filial na Junta Comercial. 

 

 

 

CADASTRAR PROCURAÇÃO: 

Administração → Manter procuração → Cadastra Procuração → Pessoa Física OU Pessoa Jurídica. 

O conceito de procuração no sistema é a emissão formal da autorização de acesso que permite ao 
procurador/autorizado enviar desligamentos pelo outorgante/autorizador. A palavra formal se refere à utilização da 



certificação digital na operação. Dessa maneira, temos a garantia de que a operação foi realizada única e 
exclusivamente com a utilização de um determinado Certificado Digital. Este foi vinculado ao Login do representante 
legal. Ao final da operação, o formulário é armazenado em banco de dados. 

Cada empresa só pode ter, no máximo, duas procurações ativas ao mesmo tempo, sejam elas de Pessoa Física ou de 
Pessoa Jurídica. 

Pessoa jurídica: 

 

Pessoa física: 

 

 



 

REQUERIMENTO 

O item de menu “Requerimento” detém três opções, todas relativas a finalidade principal do Sistema SD - 
Empregador Web, que consiste, basicamente, em cadastrar o requerimento do SD e remetê-lo para o sistema 
do Seguro – Desemprego em segurança. A possibilidade de envio das informações de desligamento para fins 
de obtenção do benefício do Seguro-Desemprego pode ser realizada apenas por via eletrônica, evitando-se o 
uso de formulários em papel. Outro benefício é a possibilidade de captação dos dados do trabalhador a partir 
do sistema da empresa. 

 

 

IMPORTAR ARQUIVO: 

O Sistema SD – Empregador Web permite o envio de vários desligamentos em apenas uma operação. Esta 
operação ocorre via arquivo, de modo que o caminho da localização de tal arquivo precisa ser informado. A 
opção é encontrada seguindo o caminho: Requerimento → Importar Arquivo. O arquivo será carregado via 
upload (operação que envia o arquivo para o servidor do Seguro-Desemprego) e processado através do 
formulário visto na Figura: 

 



 

Para utilizá-la é necessário clicar no botão “Procurar”, que serve para procurar o arquivo desejado no sistema 
de arquivos do sistema operacional usado pela máquina do usuário, e, em seguida, deve-se clicar no botão 
“importar” a fim de iniciar o processo de upload. 

Observação:  
Caso haja a necessidade se validar o arquivo, esta funcionalidade pode ser acessada sem a necessidade de 
Login, conforme visto em “Validar Arquivo”. Acessando 
http://granulito.mte.gov.br/sdweb/validador/index.html 

 

CONSULTAR ARQUIVO/REQUERIMENTO/ IMPRIMIR REQUERIMENTO: 

O Sistema SD – Empregador Web disponibiliza a consulta/impressão aos requerimentos enviados. Para tanto, 
deve-se acessar o menu: “Requerimento” → “Consultar Requerimento”; em seguida deve-se informar os 
dados solicitados para a consulta conforme imagem abaixo, ou so a data que foi enviado. Após a consulta o 
usuário poderá ainda imprimir o requerimento selecionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://granulito.mte.gov.br/sdweb/validador/index.html


CADASTRAR REQUERIMENTO: (OPÇÃO MANUAL) 

Deve-se acessar a opção de menu: Requerimento → Cadastrar Requerimento, para acessar o formulário. O 
formulário possibilita informar um desligamento por vez, devendo-se informar os dados dos campos, um a 
um. Caso haja um pequeno volume de dispensas, esta é uma boa opção. 

 

 

 


