


eSOCIAL E OS 
IMPACTOS NA GESTÃO 

EMPRESARIAL



O que é o eSocial?
Projeto do governo federal que vai unificar o envio de informações 

pelo empregador em relação aos seus empregados.

Geração digital da folha de pagamento e demais informações 

fiscais, previdenciárias,  trabalhistas e de apuração de tributos e do 

FGTS com padronização:

• Das rubricas da folha de pagamento.

• De layout.

• De registro de empregados.



Objetivo geral



O que deve ser declarado?

Dados cadastrais e registro  de empregadores 
(inclusive domésticos), trabalhadores com e sem 
vínculo empregatício e dependentes de 
trabalhadores avulsos e empregados.

Dados relacionados à folha de pagamento e 
outros fatos geradores, bases de cálculo e valores 
devidos de contribuições previdenciárias, sociais, 
sindicais, do FGTS e do IRRF.



Investimento do Governo

R$ 100 milhões
aplicado predominantemente em tecnologia da informação para o 
desenvolvimento da plataforma.

Fonte: portal.esocial.gov.br



Quantos serão impactados

 40 milhões de trabalhadores

 8 milhões de empresas

 80 mil escritórios de contabilidade.
Fonte: portal.esocial.gov.br



A obrigatoriedade foi definida pelos 

valores informados na Escrituração 

Contábil Fiscal - ECF de 2016 nos 

grupos "Receita Bruta" e "Outras 

Receitas Operacionais"



Cronograma com as fases de implantação do eSocial:

eSocial Grandes

Empresas*

Demais 

Empresas**

Órgãos públicos

Cadastros do empregador 

e tabelas
Fase 01

08/jan a 28/fev

2018

Fase 01
01/jul a 31/ago

2018

Fase 01
01/jan a 28/fev

2019

Dados dos trabalhadores e seus 

vínculos com as empresas 

(eventos não periódicos)

Fase 02
01/mar a 30/abr

2018

Fase 02
01/set a 31/out

2018

Fase 02
01/mar a 30/abr

2019

Folha de pagamento Fase 03
01/mai a 30/jun

2018

Fase 03
01/nov a 31/dez

2018

Fase 03
01/mai a 30/jun

2019

Substituição da GFIP  

(Guia de Informações à Previdência Social) 

e compensação cruzada

Fase 04
01/jul a 31/dez

2018

Fase 04
01/jan a 28/fev

2019

Fase 04
01/jul a 31/dez

2019

Dados de segurança e saúde 

do trabalhador
Fase 05

01/jan a 28/fev

2019

Fase 05
01/jan a 28/fev

2019

Fase 05
01/jul a 31/dez

2019

Importante: o início e o fim da obrigatoriedade não limita o envio da informação. Logo, a partir do envio e/ou início da 

obrigatoriedade deve-se dar manutenção às informações conforme os prazos do Manual do eSocial.

*Empresas com faturamento anual maior que R$ 78 milhões

** Inclusive micro, pequenas e MEIs que tenham empregados 



Relação do eSocial com o 
SPED

O eSocial integra o Sistema Público de Escrituração 
Digital – SPED (Decreto nº 6.022/2007).

SPED é um arquivo digital constituído por um conjunto 
de escriturações de documentos fiscais e de outras 
informações de interesse dos fiscos das unidades 
federadas e da Receita Federal do Brasil. 



SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

Decreto nº 6.022 de 22/01/2007.

SPED

eSocial

EFD Reinf

e-Financeira

MDF-e

NFC-e

NF-e

NFS-e

EFD-
ICMSIPI

EFD 
Contribuições

ECD

ECF

CT-e



Resultados

• Direitos Garantidos.

• Processos Simplificados.

• Informações 
Consistentes.

• Transparência Fiscal.



Princípios

• Viabilizar a garantia de direitos 
previdenciários e direitos trabalhistas.

• Racionalizar e simplificar o cumprimento das 
obrigações, eliminando redundâncias.

• Conferir tratamento diferenciado às 
microempresas, empresas de pequeno porte 
e ao microempreendedor individual.

• Aprimorar a qualidade das informações 
prestadas ao estado e dos serviços à 
sociedade.



IMPACTOS DE 
PROCESSOS







Obrigações 
acessórias 
futuramente 
substituídas

 GFIP

 CAGED

 RAIS

 LRE

 CAT

 CD

 CTPS

 PPP

 DIRF

 DCTF

 QHT

 MANAD

 FOLHA DE  
PAGAMENTO

 GRF/GRRF

 GPS



As informações prestadas 
ao eSocial formarão a base 
de cálculo para:

Apuração dos tributos e contribuições.

Para a concessão de benefícios 
previdenciários e trabalhistas.



Pontos 

críticos nas 

empresas

 Admissões, desligamentos e 

pagamento de férias retroativos

 Despesas de convênios médicos

 Saúde e Segurança no Trabalho

 Estagiários

 Aprendiz e PCD

 Qualificação Cadastral

 Tributação

 Ponto (Banco de Horas, excesso 

de jornada, falta de intervalos)



MUDANÇAS NAS ROTINAS 
DE RH



O registro e envio ao eSocial 
deve ser feito antes do início  
efetivo do trabalhador.

• Prazo para envio até um dia 

antes de iniciar as atividades 

laborais.

• Penalidade de R$ 3.000,00

por empregado, dobrado na 

reincidência. CLT art. 41 e 47.                                             

R$ 800,00 para empresa ME 

e EPP.

Admissão

S-2190

S-2200



Atualizações 

Cadastrais

S-2205

S-2206

• Dados pessoais, dependentes e 

dados contratuais..

• Pessoais: Nome, endereço, 

escolaridade.

• Dependentes: Salário Família e 

IRRF.

• Contrato: Salário, escala de 

horários, cargo e outros.

• Prazo de envio: até o dia 07 do 

mês seguinte.

• Falta de atualização LRE/FRE, 

R$ 201,27, dobrado na 

reincidência. CLT art. 41 § único 

e art. 47 § único.



ASO

S-2220

Envio mensal, mas a data 
deve ser anterior ao início da 
atividade do trabalhador.

• Prazo de envio: até o dia 

07 do mês seguinte, exceto 

para Admissão que deve ser 

observado o mesmo prazo 

do S-2200.

• Penalidades:

• Medicina do Trabalho 

varia de R$402,53 a 

R$4.025,33.



Jornada de 

Trabalho

S-1200

• Interjornada, intrajornada, 

excesso de jornada e 

atestados.

• Tratamento do Ponto.

• Banco de Horas

• Prazo de envio: no 

cadastramento inicial ou 

sempre que houver inclusão, 

alteração.

• A penalidade da duração do 

trabalho varia de R$ 40,25 a 

R$4.025,33. Dobrado na 

reincidência, CLT art. 57, 74 e 

75.



CAT

S-2210

Comunicação de Acidente do 

Trabalho com ou sem 

afastamento.

CAT parcial.

• Prazo de envio: até o 1º dia 

útil seguinte ao da 

ocorrência e, em caso de 

morte, de imediato.

• Penalidade por falta da 

CAT. Lei 8.213/91 art. 22.



Férias

S-2230

Considera-se um afastamento 
para o eSocial.

• Prazo de envio: até o dia 

07 do mês seguinte, 

informando o período de 

gozo.

• Penalidade aplicada às 

férias, R$170,26 por 

empregado.



Afastamentos

S-2230

Afastamentos por acidente de 
trabalho com qualquer tempo 
de afastamento e doenças não 
relacionadas ao trabalho com 
mais de 2 dias, deverão ser 
informadas.

Doença, acidente do trabalho, 
maternidade, serviço militar, 
entre outros.



Afastamentos

S-2230

• Prazo de envio:

Acidente ou Doença até 15 dias: até o 
dia 07 do mês subsequente.

Acidente ou Doença superior a 15 
dias: até o 16º dia da sua ocorrência.

Demais afastamentos: até o dia 07 do 
mês subsequente.

• Importante: 

Identificar os afastamentos 

obrigatórios e a forma como 

estão sendo tratados na folha 

de pagamento e no ponto 

eletrônico.



Perfil 

Profissiográfico

Previdenciário

Diversos eventos do eSocial 

compõem as informações do PPP:  

S-1060, S-1065, S-2200, S-2205,       

S-2206, S-2210, S-2220, S-2240,    

S-2299.

• Prazo de envio: cada evento 

seguirá prazo específico

• Penalidades:

• Medicina do Trabalho varia de 

R$402,53 a R$4.025,33.

• Segurança do Trabalho varia 

de R$670,89 a       

R$6.708,59. CLT art. 154, 200 

e 201.



Transferência de 

empregados

S-2206

S-2299

S-2200

Se for entre estabelecimentos 
da mesma empresa, será 
considerada uma alteração 
contratual (S-2206).

Se for entre empresas é uma 
rescisão (S-2299) e admissão 
(S-2200) – seguindo regra da 
admissão.



Desligamentos

S-2250

S-2299

S-2399

Aviso-prévio trabalhado deve ser 
informado em até 10 dias da 
comunicação.

Rescisões devem ser informadas em 
até 10 dias do desligamento.

• Prazo de envio: 

 Aviso-prévio até 10 dias da data da 
comunicação.

 Rescisão até 10 dias conforme 
desligamento.

• Penalidade por atraso no 

pagamento R$170,26, por 

empregado prejudicado, mais multa 

de 1 (um) salário, corrigido, para o 

empregado. CLT art.477 § 8º.



Reintegração

S-2298
Deve ser informada, 
retornando o contrato na 
situação ativo.



Trabalhador 

sem vínculo

S-2300

Estagiário remunerado ou não.
autônomosDiretor com e sem FGTS, 
entre outros deverão ser informado 
para o eSocial.

O Autônomo será enviado somente 

quando houver remuneração paga no 

mês.

• Prazo de envio: até o dia 07 do 

mês seguinte.

• Legislação:

• Estágio  - Lei 11.788/08.

• Autônomos – Lei 8.212/91.



INSS, IRRF,  

FGTS

Substituídas pela DCTFWeb, 
GRFGTS Mensal e GRFGTS 
Rescisória.

• Prazo de envio: até o dia 07 

do mês seguinte.

• FGTS: deixar de computar 

parcela de remuneração

varia de R$10,64 a 

R$106,41, por empregado.                           

Lei 8.036/90 art. 23



Contribuição 

Sindical 

Patronal

S-1300

Não obrigatório pela Reforma 
Trabalhista, mas se recolhido 
deve ser informado.



Folha de 

Pagamento

S-1200

Remuneração dos trabalhadores 

com vínculo e sem vínculo.

Plano de saúde, múltiplos vínculos, 

diferenças de acordo/convenção e 

dissídio.

Dependentes maiores de 12 anos.

• Prazo de envio: até o dia 07 do 

mês seguinte.

• Penalidade por atraso no 

pagamento R$170,26, por 

empregado prejudicado. CLT art. 

459 § 1º. 



Obrigações 

acessórias
Substituídas pelo Fechamento 
Mensal S-1299.

• Prazo de envio: até o dia 07 

do mês seguinte.



Retificações Pontuais, alterando somente a 
informação necessária e não 
mais toda a declaração.



Compensações
Serão objeto de PER/DCOMP 
e não mais SEFIP.



Retenções de 

INSS em Notas 

Fiscais

Serão objeto de EFD-Reinf e 
não mais SEFIP.



IMPACTOS GERAIS 
NAS EMPRESAS



Linha do Tempo 
Linha do tempo:

Versão 
1.0

07/2013

Versão 
1.1

01/2014

Versão 
2.0

02/2015

Versão 
2.1

07/2015

Versão 
2.2

09/2016

Versão 
2.2.01

03/2017

Versão 
2.2.02

05/2017

Versão 
2.3

07/2017

Versão 
2.4

09/2017

Versão 
2.4.01

11/2017

Versão 
2.4.02

03/2018

Linha do tempo eSocial



Mudanças no ambiente 
nacional do eSocial

• Ambiente instável

• Ambiente restrito não condiz com ambiente de 
produção

• Mudanças de regras de validação durante o processo

• Notas Técnicas

• Notas Orientativas

• Nota de Documentação Evolutiva



Áreas impactadas

Relacionamento 
entre as áreas e 
geração integrada 
de informações.



• Envolvimento de profissionais de outras áreas da empresa, 
com conhecimento pleno da legislação para moldar os 
processos.

• A necessidade de retificação de dados, provavelmente, 

será bem mais onerosa e poderá implicar multas 

administrativas ao empregador. 



• Adequação de processos, a fim de evitar notificações  por 

erros, omissões ou atrasos por não conformidades perante 

os órgãos envolvidos.

• Adequação tecnológica às formas de envio e transmissão 

de dados, para viabilizar a entrega de informações ao 

eSocial.

• Melhoria das práticas de comunicação interna para 

alinhamento da gestão com os trabalhadores.



O PAPEL DAS LIDERANÇAS 

ORGANIZACIONAIS EM RELAÇÃO AO 

eSOCIAL



• Conhecimento dos principais 
impactos da implantação do eSocial
na empresa, com atualização 
constante (leitura do manual e atos 
normativos).

• Compreensão da mudança de 
cultura organizacional – prazos 
reduzidos de envio de informações.

• Planejamento estratégico com 
envolvimento de todos os setores, e 
a criação de projeto eSocial na 
empresa.

• Disseminação das novas práticas e 
processos organizacionais.



E...adequação aos processos para evitar:

 Multas administrativas (trabalhistas)

 Multa do SPED

 Fiscalização atuante

Custo operacional para retificações, correções e/ou 

retrabalhos



DESAFIOS DO eSOCIAL 
PARA O EMPREGADOR



• Legislação: revisão de processos para cumprir os prazos e evitar 

multas e autuações.

• Sistemas: avaliação da aderência das aplicações usadas nos 

processos de trabalho de cada área impactada.

• Infraestrutura: aquisição de novas ferramentas ou atualização 

das aplicações existentes.

• Pessoas: capacitação e conscientização de todos os profissionais 

envolvidos. 

• Comunicação: criação de canais internos de comunicação      

para clarificar políticas e diretrizes de RH.



VANTAGENS DO eSOCIAL



Empregador

 Padronização e integração de cadastros.

 Enquadramento à legislação vigente facilitada.

 Segurança pela assertividade das informações.

 Otimização das rotinas e aumento de produtividade.

 Modernização da gestão de recursos humanos.



Trabalhador

 Maior facilidade de acesso do trabalhador aos benefícios 

previdenciários e direitos trabalhistas.

 Redução de fraudes na concessão de benefícios 

previdenciários e do seguro desemprego.

 Redução de erros por negligência ou omissão no 

recolhimento de direitos trabalhistas.



• Consulta a informações facilitada nos portais do 
empregador e do trabalhador.

• Melhoria na fiscalização das obrigações trabalhistas e 
previdenciárias.

• Rápido acesso às informações atualizadas sobre 
emprego, renda e mercado de trabalho em geral.

Resultados esperados



PROJETOS DE 
IMPLEMENTAÇÃO 
PARA O ESOCIAL



Podemos aguardar?



Ou colocamos a mão

na massa?



Vamos traçar nossa
estratégia! 



A estratégia que 

traçamos está 

dividida em 7 passos:

2° Viabilizando o eSocial

3° Comunicação Interna

1° Desvendando o eSocial

4° Capacitação da Equipe

5° Consultoria em Processos

6° Soluções Metadados

7° Comunicação com o Ambiente



Saiba mais em www.metadados.com.br/blog




