
eSocial - Uma nova 
realidade e seus 
pontos críticos



eSocial - PROPOSTA 
Ferramenta reunindo dados trabalhistas, fiscais e 

previdenciários das empresas em uma só plataforma. 

Redução da quantidade de declarações, enviando as 
informações para um só local.

 Atualmente:  Gfip, Caged, Rais, DIRF, CAT, Livro registro, etc.

 eSocial: Os dados estarão disponíveis a todos os órgãos 
competentes do governo federal.

Garantia aos direitos previdenciários e trabalhistas, 

Qualidade das informações das relações de trabalho, 
previdenciárias e tributárias.



eSocial - Realidade
O envio ocorre por muitos eventos, um para cada situação, em um 

emaranhado de tabelas e regras.

Guia de recolhimento, que era para ser única, acabou não 
acontecendo desta forma. O FGTS deve ser recolhido pelo site da 
Caixa e o IRF ainda está sendo recolhido em DARF separado.

Ambiente de recepção dos eventos instável.

A chamada simplificação ainda não ocorreu.



eSocial - Expectativa

Modernização das informações. 

Sair de uma Sefip defasada, que não acompanhou as alterações 
legais, para arquivos XML de última geração.

Qualidade das informações: Por ser uma ferramenta bem 
elaborada, as falhas serão detectadas de imediato. 

Futuramente processos como aposentadorias, terão um fluxo 
natural, sem documentações.

Uma revolução nos métodos de trabalho, nos obrigando a evoluir 
e cumprir com a legislação, colocando todos no mesmo patamar. 



eSocial – Custo da implantação
Cada empresa sentiu a implantação de sua forma:

Empresas de Software.

Escritórios de contabilidade.

Empresas com DP interno.

Empresas de medicina do trabalho.

Algumas viram como uma carga de trabalho a mais, com mais 
tempo dispensado para cumprir obrigações legais. 

Outras viram como oportunidade de se firmar no mercado de 
trabalho e até evoluir e se destacar.



eSocial – Modernização na visão dos 
profissionais

Tecnologia da Informação;

Departamento pessoal;

Segurança e Saúde do Trabalhador. 

Cada um recebeu de sua forma, alguns como oportunidade 
para crescer, se destacar e se firmar em um mercado ainda 
mais exigente, outros apenas como uma carga, que exigiu ao 
extremo seus conhecimentos e tempo a disposição de seu 
trabalho.



eSocial - Retorno

Qual é o retorno deste tempo dispendido? Receita maior? Se 
manter no mercado? Qual foi ou qual está sendo a realidade de 
cada um?

Neste universo, teremos várias respostas, cada um com a sua 
visão e a sua perspectiva de realizações para o seu 
empreendimento. 

Esta apresentação não tem a pretensão de trazer uma resposta 
pronta, mesmo porque não há. O que há é um embate para se 
fazer cumprir com tudo isto e se manter no mercado. 



eSocial - Competitividade x        
              Colaboração

A competitividade foi dando seus ares. Muitos viram a oportunidade 
de se firmarem no mercado, enquanto outros iriam sucumbir.

Surgiu a colaboração entre pessoas concorrentes: 

Vieram à tona ações como compartilhar, ajudar, se comprometer, 
se esmerar em responder dúvidas de seus concorrentes. 

Grupos se formaram em redes sociais e redes de comunicação, 
trazendo de volta valores, já não tão presentes assim em um 
meio competitivo.



eSocial – Implantação > 
Flexibilização

A Receita Federal separou as empresas em grupos: 

Grupo 1 - Empresas acima de 78 milhões (01/18)

Grupo 2 – Demais empresas não optantes pelo simples e com 
natureza jurídica não iniciada por 3.(07/18)

Grupo 3 – Optantes pelo simples, MEI, Pessoas físicas.(01/19)

Grupo 4 – Orgãos públicos e autarquias. (01/20)



eSocial – Implantação > 
Flexibilização

Cada empresa segue as fases dentro do cronograma previsto para o grupo:
Fase 1 - Informações referente cadastro de empregador e tabelas.
Fase 2 - Informações relativas aos trabalhadores vinculados as empresas.
Fase 3 - Envio da folha de pagamento.
Fase 4 – Transmissão da DCTFWeb e Substituição da GFIP para fins de 

recolhimento da previdência. 
Subdivisão fase 4 para grupo 2: 
– DCTFWeb –Empresas>faturamento acima de 4,8 milhões (Início 04/19) 
 - DCTFWeb –Empresas>faturamento abaixo de 4,8 milhões (Início 10/19)
Fase 5 - Substituição da GFIP para fins de recolhimento do FGTS.
Fase 6 - Segurança e Saúde do trabalhador - SST.



eSocial – Impacto > Sistemas de 
informática

No início com poucas informações, sem manuais, sem orientações, 
sem Schemas, dificuldade de entender as exigências do programa, um 
trabalho extenso e oneroso.

Este trabalho envolveu e analistas programadores. 

Neste momento já foram sentidas as primeiras dificuldades:

Aumento do custo com profissionais; 

Falta de informações consistentes;

Sem possibilidade de repassar os custos.

Em contrapartida – Oportunidade de se destacar e se firmar no 
mercado.



eSocial – Impacto > Suporte 
dos sistemas

No momento que o eSocial entrou em operação, levou ao caos 
a maioria dos suportes dos sistemas. 

Destacam-se: 

Custo com pessoal; 

Aumento exorbitante no fluxo de atendimentos;

Impossibilidade de repassar custo ao cliente.

Em contrapartida – Oportunidade de se destacar e se firmar no 
mercado.



eSocial – Impacto > Escritórios 
de Contabilidade.
 Em um primeiro momento, ficou a ideia que seria muito próximo ao demais 

Speds. Aos poucos os escritórios contábeis foram percebendo que o eSocial 
era muito mais ousado, 

 Perceberam também que precisaria de pessoal preparado, 

 Preocupação se o seu sistema iria conseguir desenvolver, 

 Dificuldades idênticas ao que os sistemas estariam passando: 

Custo com mão de obra e treinamentos; 

Busca por mão de obra preparada;

Obrigação acrescida em meio as demais, que já tomavam o dia-a-dia do 
escritório.

Em contrapartida – Oportunidade de se destacar e se firmar no mercado.



eSocial – Impacto > Medicina 
do Trabalho.

O impacto nas medicinas chegou um pouco depois dos escritórios, 
por terem tidos seus prazos estendidos. 

Passou pela adaptação aos seus sistemas, aprimoramento dos seus 
cadastros e aprimoramento dos seus processos.

As alterações de leiaute com mudanças consideráveis nas tabelas e 
novos eventos.

Para a medicina do trabalho, o eSocial veio como oportunidade, de 
crescimento.



eSocial – Impacto > Empresas

Conscientizar empresários - Este foi o árduo trabalho dos 
escritórios de contabilidade. 

Os Administradores descobriram que as regras deveriam ser 
cumpridas, mais do que nunca e não pode ser de outra forma. 

Deverá haver adaptação, não basta trabalhar no seu ramo, terá 
que gerir seus trabalhadores.

O custo também chega a empresa, senão pelo repasse do 
escritório, ou aumento de investimento na área do pessoal, será 
pelas adaptações que terá que fazer, entre eles a SST.



eSocial – Impacto > Trabalhadores
O reflexo para os trabalhadores praticamente não existiu:

Seus dados deverão ser mantidos atualizados.

Seus dados estão explícitos dentro de órgãos como Receita 
Federal.

Ouviram de suas empresas, que determinadas ações não serão 
mais possíveis, porque o eSocial não permite. Na verdade nunca 
foram permitidas.



eSocial - Pontos críticos > 
Fluxo de informações

As Informações da Empresa para o Escritório contábil, tiveram  
que ser melhoradas porque o empresário da ênfase ao seu processo 
de trabalho, deixando para o escritório contábil a missão de cumprir 
obrigações e prazos. Os escritórios tiveram que:

Conscientizar os empresários que no eSocial deve ser respeitada 
a ordem cronológica dos acontecimentos;

As informações devem ser repassadas de forma imediata.



eSocial - Pontos críticos > 
Fluxo de informações
O escritório necessita:
Buscar ferramentas, para que os empresários consigam repassar 

as informações de forma mais autônoma possível;

Dar contrapartida para o empresário, para ele usufruir deste 
recursos, tendo acesso aos seus dados para gerir seus 
trabalhadores.



eSocial - Pontos críticos > 
Fluxo de informações

Dentro do próprio escritório:
Quem faz a REINF? Esta pergunta trouxe a tona uma nova realidade, onde a 

atuação dos setores se cruzam. 

As informações serão implementadas por setores diferentes;

Produtor Rural – Parte na REINF, parte no eSocial

Cessão de mão de obra:
REINF > Retenções

eSocial > Alocações

Não há setores totalmente separados dentro dos escritórios, há processos a 
serem cumpridos.

Mais do que nunca haverá necessidade de comunicação segura e rápida entre 
os setores. 

.



eSocial - Pontos críticos > 
Prazos para fechamento

Apesar de sempre ter sido este prazo (dia 07), ele se tornou 
ainda mais exíguo, pelo volume de informações;

Lentidão do eSocial e panes nestes períodos, agravam o 
processo.

Importância de que o empresário já tenha repassado todas 
as suas informações Não periódicas e estas já terem sido 
enviadas. 

Vencimento do FGTS mantido no dia 07, foi o grande entrave. 



eSocial - Pontos críticos – Medicina Ocupacional 
e Segurança do trabalho

PPRA – Avalia os riscos ambientais

PCMSO – A partir do PPRA – Trata do monitoramento da saúde do 
trabalhador. Define todos os exames, admissionais, troca função,  de 
risco, de local de trabalho, exame de retorno.

LTCAT – Laudo técnico das condições ambientais do trabalho, pode 
determinar a aposentadoria especial.

PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário – Baseado na exposição de 
riscos do trabalhador.

CAT – Comunicação de acidente de trabalho

EPI - NR-06 



eSocial - Pontos críticos > SST 
– Condições ambientais
S-1060 – Tabela de Ambientes de Trabalho 
 Devem ser informados os ambientes de trabalho da empresa, em que há 

trabalhadores exercendo atividades.
 S-2240 – Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco 
 Registra as condições ambientais de trabalho, indicando a prestação de 

serviços, pelo trabalhador ou estagiário, nos ambientes descritos no evento S-
1060. Informa a exposição aos fatores de risco descritos na Tabela 23 - fatores 
de risco ambientais e o exercício de atividades enquadradas na legislação 
como insalubres, perigosas ou especiais descritas na Tabela 28 – Atividades 
Insalubres, Perigosas e/ou Especiais. Também é informado nesse evento se a 
exposição aos fatores de risco cria condições de insalubridade ou 
periculosidade.



eSocial - Pontos críticos > SST – 
CAT. 

S-2210 – Comunicação de Acidente de Trabalho 

Conceito do evento: evento a ser utilizado para 
comunicar acidente de trabalho pelo 
empregador/contribuinte/órgão público, ainda que não 
haja afastamento do trabalhador de suas atividades 
laborais. 

Prazo: Primeiro dia útil após ocorrência acidente. 
Imediato em caso de morte.



eSocial - Pontos críticos > SST 
– Exame Toxicológico

S-2221 –Exame Toxicológico do Motorista Profissional 

Conceito do evento: Registrar as informações relativas ao 
exame toxicológico realizado pelo motorista profissional. 

Deve ser realizado na admissão e rescisão. 

Se houve recusa, é necessário enviar como tal.



eSocial - Pontos críticos > SST – 
Monitoramento da Saúde
S-2220 – Monitoramento da Saúde do Trabalhador 

Conceito do evento: o evento detalha as informações relativas ao 
monitoramento da saúde do trabalhador (avaliações clínicas), durante 
todo o vínculo laboral, bem como os exames complementares aos 
quais foi submetido, com respectivas datas e conclusões. 

Prazo realização: 

Admissão: Até um dia antes do início do trabalho.

Retorno: Imediatamente na Data de retorno

Demissional: Até o dia do desligamento



eSocial - Pontos críticos > SST 
– Treinamentos
 S-2245 – Treinamentos, Capacitações, Exercícios Simulados e Outras 

Anotações 

 Conceito do evento: Evento utilizado para prestação de informações sobre 
os treinamentos, capacitações exercícios simulados realizados, bem como 
informações relativas aos trabalhadores autorizados a realizar intervenções 
em instalações elétricas e em máquinas e equipamentos, conforme Tabela 29.



eSocial - Pontos críticos > SST 
– Responsabilidade pelo envio
Quem envia os eventos de SST:

A medicina do trabalho diretamente? 

O escritório vai assumir a responsabilidade pelo envio?

O empregador?



eSocial - Pontos críticos > 
Produtor rural

Existem diversas realidades, mas em síntese teríamos:

 O produtor rural de porte, que consiga ter uma estrutura interna ou contratou serviços de 
um escritório de contabilidade;

 O pequeno produtor, sem nenhuma estrutura, mas com atividades previstas no eSocial



S-1250 – Aquisição de Produção Rural 
a) Pessoas Jurídicas em geral, quando efetuar aquisição de produtos rurais de 
pessoa física ou de segurado especial, 

b) Pessoa Física (intermediário) que adquire produção de produtor rural pessoa 
física ou de segurado especial para venda no varejo a consumidor final pessoa 
física, outro produtor rural pessoa física ou segurado especial; 

c) Entidade inscrita no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), quando a 
mesma efetuar a aquisição de produtos rurais no âmbito do PAA, de produtor 
rural pessoa física ou pessoa jurídica 

d) A cooperativa adquirente de produto rural 

e) A Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), quando adquirir 
produtos do produtor rural pessoa física ou do produtor rural pessoa jurídica, 
destinados ao Programa de Aquisição de Alimentos,  



S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física 
Conceito do evento: são as informações relativas à comercialização da produção 
rural prestadas pelo produtor rural pessoa física e pelo segurado especial. 
 
Quem está obrigado: o produtor rural pessoa física e o segurado especial devem 
informar o valor da receita bruta da comercialização da produção rural própria e dos 
subprodutos e resíduos, se houver, quando comercializar com: 
• Adquirente domiciliado no exterior (exportação); 

• Consumidor pessoa física, no varejo; 

• Outro produtor rural pessoa física; 

• Outro segurado especial; 

• Pessoa jurídica, na qualidade de adquirente, consumidora ou consignatária; 

• Pessoa física não produtor rural, quando adquire produção para venda, no varejo ou a 
consumidor pessoa física; 

• Destinatário incerto ou quando não houver comprovação formal do destino da 
produção. 



eSocial - Pontos críticos > 
Próximos desafios

Folhas: Empresas optantes pelo simples nacional; Pessoas físicas e 
Empresas de nat jurídica iniciadas por 3 - 07/2019 (vínculos 04/19).

FGTS – 1º 08/19e 2º Grupo 10/19 – 3º grupo 01/20

SST - 1º Grupo 07/19 – 2º grupo 10/19 – 3º 07/20

PerdComp - Compensações

Processos Trabalhistas e Imposto de renda – NDE 03/19

Simplificação eSocial



OBRIGADA!

“Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as 
velas do barco para chegar onde quer”

Confúcio

Mari Ines Echer Rebelatto
email: mari.ines@siescon.com.br
fone: (54) 9 99195247 

mailto:mari.ines@siescon.com.br

	eSocial - Uma nova realidade e seus pontos críticos
	eSocial - PROPOSTA
	eSocial - Realidade
	eSocial - Expectativa
	eSocial – Custo da implantação
	eSocial – Modernização na visão dos profissionais
	eSocial - Retorno
	eSocial - Competitividade x Colaboração
	eSocial – Implantação > Flexibilização
	eSocial – Implantação > Flexibilização
	eSocial – Impacto > Sistemas de informática
	eSocial – Impacto > Suporte dos sistemas
	eSocial – Impacto > Escritórios de Contabilidade.
	eSocial – Impacto > Medicina do Trabalho.
	eSocial – Impacto > Empresas
	eSocial – Impacto > Trabalhadores
	eSocial - Pontos críticos > Fluxo de informações
	eSocial - Pontos críticos > Fluxo de informações
	eSocial - Pontos críticos > Fluxo de informações
	eSocial - Pontos críticos > Prazos para fechamento
	Slide 21
	eSocial - Pontos críticos > SST – Condições ambientais
	eSocial - Pontos críticos > SST – CAT.
	eSocial - Pontos críticos > SST – Exame Toxicológico
	eSocial - Pontos críticos > SST – Monitoramento da Saúde
	eSocial - Pontos críticos > SST – Treinamentos
	eSocial - Pontos críticos > SST – Responsabilidade pelo envio
	eSocial - Pontos críticos > Produtor rural
	Slide 29
	Slide 30
	eSocial - Pontos críticos > Próximos desafios
	Slide 32

