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GUIA COMPLETO eSOCIAL: 
O QUE MINHA EMPRESA PRECISA 

FAZER PARA 
ATENDER AO eSOCIAL
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IMPACTOS NOS PROCESSOS 
ORGANIZACIONAIS
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01. Quais são os aspectos que requerem atenção redobrada para o eSocial?

De acordo com o modelo previsto para o eSocial serão exigidas informações iniciais, mensais 
e algumas em tempo real. Os empregadores terão que observar os prazos e as obrigações 
estabelecidas na legislação em vigor para cada informação. E diante disto, adequar seus processos 
a fim de não serem notificados por erros, omissões ou atrasos em não conformidades perante os 
órgãos envolvidos neste projeto como, por exemplo, afastamentos e avisos prévios.

É importante ressaltar que o eSocial vai além da simples substituição de declarações trabalhistas, 
previdenciárias ou de FGTS. Os profissionais de RH vivenciarão em suas rotinas diárias a geração de 
dados para o eSocial, mas essas rotinas também envolverão outros profissionais de diversas áreas 
da empresa como, por exemplo, o Jurídico. Esses profissionais precisam ter o conhecimento pleno 
da legislação para moldar os processos da empresa frente às exigências expostas. 
Ainda na questão dos processos, cabe uma reflexão sobre a necessidade de retificação de dados que 
provavelmente será bem mais onerosa e poderá implicar multas administrativas instantâneas ao 
empregador. 
O processo de escrituração digital e o envio periódico das informações permitirá aos órgãos 
fiscalizadores um efetivo e rígido controle sobre a apuração de tributos e do FGTS, com rápida 
autuação e aplicação de multas.

Cabe também aos empregadores adequar-se tecnologicamente (hardware e software) às formas de 
envio e transmissão de dados para viabilizar a entrega de informações para o eSocial.
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02. Qual é o principal impacto sobre as rotinas de administração de pessoal?

Para as empresas que apresentam problemas em seus processos ou que não trabalham conforme 
à legislação vigente, vai modificar bastante. O que se imagina é que com a nova sistemática de 
prestação de informações, as empresas terão que se organizar e trabalhar de forma correta. Deste 
modo, não poderão mais manter a prática de organização apenas no final do mês, quando fechar a 
Folha de Pagamento. Logo, o eSocial trará mais organização, simplicidade e diminuirá a margem de 
erros no cotidiano do RH.

03. Como as empresas deverão se estruturar diante da implantação do eSocial?

As empresas deverão desenvolver uma integração entre os departamentos da sua empresa. Fazer, 
portanto, um planejamento estratégico para vincular os profissionais e departamentos da empresa à 
geração das informações do eSocial.

Para o melhor entendimento desta nova exigência legal, deve disponibilizar capacitação sobre 
legislação trabalhista, previdenciária e fiscal.  E realmente fazer ações de conscientização, visando 
construir uma cultura corporativa eSocial.
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04. Como as empresas terceirizadas, das rotinas de administração de pessoal, devem se preparar
para o eSocial?

As empresas terceirizadas devem ter uma ótima comunicação com seus clientes e possuir 
adequação do sistema (banco de dados) para o atendimento das exigências. É fundamental 
conscientizar as empresas geradoras das informações, enfim, os próprios clientes que terão 
que rever e alterar os processos de RH, uma vez que o eSocial exige maior transparência das 
informações.

É importante, portanto, uma mudança de cultura organizacional, pois além da idoneidade da 
informação, esta precisa ser enviada nos prazos corretos.

Deste modo, além das modificações de processos nos clientes, as próprias terceirizadas deverão 
alterar seus processos. Já que apenas o trabalho de envio das informações se terceiriza e não 
a responsabilidade. Visto que quem irá sofrer no final com um processo mal feito e multas 
administrativas é o próprio cliente.
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05. Como deve ser iniciado o processo de implantação do eSocial nas empresas?

1º passo - Viabilizando o eSocial: antes de fazer a conscientização com os colaboradores, a 
diretoria deve compreender a importância do eSocial e todos os impactos nos processos. Visto que 
não é uma mudança apenas no setor de RH, mas uma quebra de paradigmas que deve começar 
pelos gestores da organização.

2º passo - Comunicação Interna: realizar a comunicação interna envolvendo todas as áreas 
impactadas (financeiro, fiscal, RH e o próprio jurídico), através de Comitê Interno e Plano de 
Comunicação interna.

3º passo- Capacitação da Equipe: viabilizar a implantação do projeto eSocial dentro da empresa 
através de Comitê Interno para filtrar, direcionando as ações e informações do projeto, bem como 
capacitar as pessoas envolvidas . 

4º passo - Consultoria de Processos: fazer o diagnóstico de adequação de layout da empresa e do 
exigido pelo governo. Avaliando, portanto, quanto deverá ser investido em sistema e integrações 
para tornar possível a devida entrega.

5º passo: realizar o saneamento cadastral contínuo.



7
/metadadosrh

06. Quais são as atividades que podem ser antecipadas pelas empresas para minimizar os
impactos do eSocial?

É importante que as empresas façam:

- A revisão na tabela de VDB (rubricas) informando a natureza tributária e os indicativos de
repercussão de cada registro.
- O cadastramento dos processos administrativos e judiciais.
- O cadastramento das informações do empregador.
- A revisão nas tabelas de cargos, funções e escalas, desativando o que a empresa não utiliza mais.
- A retificação das informações que constam em seus arquivos com relação às informações de
seus trabalhadores. Deste modo, se há registros equivocados de PIS, CPF ou qualquer outro dado
cadastral, ao enviá-los para o eSocial vai gerar erro.
- Verificar se no PPRA da empresa possui todos os dados exigidos pelo eSocial.
Exemplos: identificação do risco ambiental e EPI (com o número do CA) que dará proteção ao
respectivo risco; técnica utilizada para medição dos riscos, intensidade, concentração, etc.
- Verificar se todas as funções possuem o descritivo de atividades desempenhadas.

07. Como gerenciar as convergências entre a área fiscal, contábil, RH e jurídico?

Deve-se mapear todos os aspectos importantes do processo e envolver as referidas áreas. Deixar, 
assim, o processo bem amarrado, visto que falhas ocasionam contingências para a empresa.
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08. O que muda para a área jurídica das empresas, será necessário lançar informações de todas
as ações e autuações movidas pela empresa?

Não. Serão declarados para o eSocial os registros do Evento Processos Administrativos/Judiciais 
do empregador/contribuinte, de entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador 
contra um dos órgãos governamentais envolvidos no projeto e que tenham influência no cálculo das 
contribuições, dos impostos ou do FGTS, e de outras empresas, quando influenciem no cumprimento 
das suas obrigações principais e acessórias.

As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos do eSocial 
e influenciam na forma e no cálculo dos tributos devidos e FGTS.

09. Como gerenciar informações originadas de múltiplos sistemas das empresas para um único 
meio de comunicação no ambiente eSocial?

É realmente um desafio. Todavia, as empresas deverão encontrar um meio de unificar esta 
comunicação. Enfim, criar uma visão realmente integrada.
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10. Como as empresas desenvolvedoras de softwares devem se adequar ao eSocial?

- Rever os processos de seus sistemas para permitir a geração das informações conforme exigência
do layout do eSocial.
- Divulgar as mudanças ocorridas em seus sistemas.

11. Durante a 1ª Conferência eSocial, os 700 executivos presentes no evento compartilharam
suas principais preocupações com relação à adequação ao projeto eSocial:

- 61% preocupam-se com a integração dos dados de diversas origens;
- 41% com as mudanças culturais;
- 38,5% com as alterações nos processos internos e governança;
- 21% com a qualidade das informações.

Estas preocupações afetarão mais de 6 milhões de empresas em atividade no Brasil. Gostaríamos, 
então, que vocês comentassem estas informações. E se na sua visão estas são realmente as 
preocupações que as empresas precisam focar.

Dos citados, acredito que, para as empresas, o mais importante é a mudança nos processos 
internos. Visto que em relação à questão dos documentos diversos e dos cadastros, já existe 
um compromisso dos entes envolvidos que farão a entrega de um pacote para as empresas 
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trabalharem. Inclusive, existindo um comitê para tal fim. Além desta alteração nos processos, 
acrescentaria a cultura organizacional como um ponto preocupante. Aliás, mudanças, de modo 
geral, trazem conflitos e sabemos que não é um processo fácil. Por exemplo, tivemos a experiência 
de modificações em relação ao FGTS e SEFIP e no final tudo ocorreu conforme o esperado. Já que 
tivemos a transição do papel para o disquete e deste para a internet. Logo, mudanças acontecem e 
temos que nos preparar para isso. Deste modo, deve existir um planejamento das empresa para que 
tudo aconteça da forma imaginada. E este deve começar agora.

12. Durante as inscrições para a 1ª Conferência eSocial, foi realizada uma sondagem técnica que
ouviu 2 mil empresas sobre os preparativos para o projeto eSocial. A pesquisa apontou que:

- 70% das empresas ainda não possuíam nenhum projeto interno para atender a nova obrigação;
- E dentre os restantes 30%, apenas ¼ diz ter efetivamente um projeto em andamento.

Estes dados são preocupantes? Qual seria o conselho para as empresas se prepararem para o 
eSocial?
“É importante entender que precisamos conscientizar a empresa inteira sobre a importância do 
eSocial. O eSocial não é um problema do RH, mas de toda a organização. Mas, como a missão cabe 
principalmente ao RH, o primeiro passo deveria ser o de levar estas informações à Diretoria da 
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empresa. Esta é a hora do RH ser estratégico. Esta é a oportunidade. Estando a Diretoria convencida 
da importância do eSocial para o negócio, o próximo passo seria levar estas informações a todos os 
Gestores e Supervisores da empresa, se possível com o aval e presença da Diretoria, para solicitar 
comprometimento com relação às tarefas de administração de pessoal. Já que os impactos podem 
ser significativos, caso uma simples informação não chegue ao RH no tempo adequado, como um 
retorno de afastamento ou um simples aviso de férias, por exemplo. Esta mudança cultural no 
cuidado com o cumprimento da Legislação Trabalhista é o grande desafio que o eSocial vai trazer às 
empresas e será fundamental o comprometimento das lideranças neste processo.

Com relação aos sistemas, o ideal é que paralelamente o RH já inicie o trabalho de saneamento 
de todos os cadastros visando garantir que todas as informações estejam consistentes para serem 
enviadas ao eSocial assim que o processo se tornar obrigatório. O RH deve também organizar todos 
os processos internos para garantir que as informações continuem sendo mantidas de forma correta 
e consistente e sejam envidas dentro dos prazos previstos ao eSocial. Isto significa que todos devem 
se conscientizar que o contato com o eSocial será diário e eterno, precisando muito ser mantido com 
devido cuidado.

Concluindo, para o RH o momento é de oportunidade porque está em evidência. Se fizer um bom 
trabalho, o RH passará a ter o seu tão sonhado espaço estratégico dentro das organizações. Se fizer 
um trabalho aquém do desejado, não existe mais a possibilidade de “ninguém ficar sabendo”. O RH 
não é mais um setor oculto e obscuro nas organizações. Tudo o que for feito no RH será conhecido 
por todos na organização. Que sejam felizes os profissionais competentes e as empresas de bem!”
Fonte: Gustavo Casarotto – Diretor de Produto e Inovação Metadados
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“É importante trabalhar a descentralização na empresa. E o RH precisa entender o papel dele, estar 
mais ciente da legislação. Para, deste modo, possuir os processos corretos. O RH, então, deve ter 
um checklist da documentação básica dos procedimentos rotineiros como admissão e demissão. 
Aconselho a fazer a elaboração de: manuais de conduta, eventos de sensibilização e 

efetiva adequação de processos em relação ao eSocial. Esta deve ser realizada de forma planejada e 
conforme prazos estipulados pela Receita Federal. Assim, caso este cronograma seja alterado, pode-
se trabalhar com maturidade nesta mudança cultural organizacional. Portanto, deve-se mensurar o 
que vai custar mais caro: pagar multas ou rever processos. E este é um momento de valorização da 
profissão de RH e não de pedido de demissão.”
Fonte: Marta Pierina Verona – Consultora de Aplicação Metadados

“Primeiramente, é relevante entender o que é o eSocial, visto que muitas empresas não têm o 
conhecimento sobre este projeto. É um momento, então, de valorização do profissional de RH, 
principalmente dos capacitados para o eSocial. O RH vai ter que fazer uma fiscalização interna mais 
rigorosa que a nossa – auditores fiscais para conseguir uma efetividade na mudança dos processos. 
E se realmente levar o assunto com seriedade, o RH será visto de outra forma nas organizações. 
Enfim, recomendo ir atrás do conhecimento e ser a vanguarda da implantação do eSocial.”

“Leiam o manual e o compreendam. Este deve se tornar uma bíblia para o dia a dia de trabalho. Já 
enfrentamos tantas dificuldades que hoje já estão superadas, por exemplo o SEFIP,  a  Certificação 
Digital etc. O eSocial vai passar por isso também. Este problema,  acredito ser a incerteza do que 
virá. Portanto, o segredo é se preparar bem para esta mudança.”
Fonte: FGTS/RS
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13. O que acontecerá com as empresas que não se adequarem ao eSocial?

O Projeto eSocial não alterou nenhuma legislação vigente, apenas mudou o modo de envio dos dados 
aos agentes do Governo. Se, atualmente, a empresa somente sofre autuação quando um fiscal 
da Receita Federal ou do Ministério do Trabalho verificar irregularidades in loco, com o eSocial a 
fiscalização será automática. Deste modo, as empresas que não se adequarem ao eSocial poderão 
sofrer as punições já previstas nas legislações fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas 
atuais, podendo chegar a 0,2% sobre o faturamento da empresa. 

14. Dentro das empresas, qual será o departamento que deverá cuidar da adequação ao eSocial?

A adequação ao eSocial envolve diversas áreas da organização, dentre elas: recursos humanos, 
tecnologia, fiscal, contábil, logística, folha de pagamento, medicina do trabalho e financeiro. Por isso, 
é importante que a própria direção/gestão das empresas entenda o grande impacto e incentive a 
criação de um grupo de trabalho que envolva responsáveis destas diversas áreas. Será necessário, 
portanto, realizar treinamentos, revisar rotinas de trabalho e verificar a comunicação interna a 
respeito deste assunto. Em suma, será preciso construir uma importante mudança cultural.
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15. Como ajustar internamente as informações de afastamento, concessão de férias e outras
situações?

Cada empresa deverá adequar seus processos de trabalho para atender ao novo modo de envio e 
respectivos prazos destas obrigatoriedades.

Atualmente, essas informações são prestadas mensalmente, junto com as demais informações de 
folha. 

A partir do eSocial, estes eventos deverão ser informados, na maioria das vezes, no momento da 
ocorrência ou observando os prazos definidos em acordo com as empresas piloto (participantes do 
projeto). 

Fonte: Manual versão 2.4 de 15 de setembro de 2017

http://www.esocial.gov.br/doc/PerguntaseRespostas_versao_2_final.pdf
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