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Quais as suas maiores 
preocupações com o 
eSocial?





COMO FAÇO PARA 
GERAR OS EVENTOS DO 
eSOCIAL?

JÁ ENVIEI A PRIMEIRA 
FASE DO eSOCIAL?

ONDE FAÇO A GERAÇÃO 
DOS EVENTOS DO 
eSOCIAL?



EU TENHO UM CHECKLIST?



MULTAS POR ATRASOS PODEM  
AUMENTAR OS CUSTOS DA EMPRESA

HOJE APENAS 3% DAS EMPRESAS 
SÃO FISCALIZADAS



 80% DAS EMPRESAS DO PRIMEIRO 
GRUPO ATENDERAM AO PRAZO DA 
PRIMEIRA FASE (28/02).

 ATÉ O DIA 13/03, 90% JÁ HAVIAM 
ENVIADO OS REGISTROS DA PRIMEIRA 
FASE.





Sem planejamento Com planejamento



Planejar as ações

Traçar a meta

Levantar os recursos

Projeto eSocial



11 versões de leiaute.

Versão atual 2.4.01.

Nova versão divulgada em 
03/2018 2.4.02.



O que 
sabemos 
sobre?



SPED Decreto 
nº 6.022 de 
22/01/2007.
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Reinf
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DCTFWEB e EFD-Reinf serão 
disponibilizados dia 02/04 na pré-
produção.

Portal Web do eSocial adiado 
para abril.



Já é o segundo adiamento, sem 
Portal e sem BX fica difícil dar 
suporte aos clientes com cenários 
de erro por conta de falta recibo, 
etc.



GRFGTS: Governo informou que 
pretende liberar o Portal Web 
antes do Webservice.

O mês de abril será de muitas 
novidades para o eSocial e EFD-
Reinf.



O que muda com 
o eSocial?





É necessário rever todos os 
processos de trabalho com 
ênfase na legislação atual.

Tudo o que praticamos na 
empresa está de acordo com a 
legislação?



Se fossemos auditores, o nosso 
olhar para as nossas informações 
e para as nossas práticas atuais 
estariam de acordo com a 
legislação?



E os históricos de:

• Auditorias.

• Fiscalizações.

• TAC .

• Reclamações trabalhistas.

Foram analisados?



Vejam que temos muito 
trabalho pela frente.

Mudança de cultura requer 
tempo!



O eSocial é um projeto de uma 
equipe e não somente de uma 
área. 

Todas as lideranças devem ser 
envolvidas, cada um é parte do 
processo.







É um repositório nacional, contendo 
o armazenamento da escrituração



o eSocial é um sistema de 
escrituração digital das 

obrigações fiscais, previdenciárias 
e trabalhistas.

45 EVENTOS vão incorporar a 
rotina da sua empresa



Admissão - trabalhador com vínculo

Documentação e qualificação cadastral.

Transferências.

Prazo para envio: até um dia antes de iniciar as 

atividades laborais.

Penalidade de R$ 3000,00 por empregado, 

dobrado na reincidência (CLT Art. 41 e 47).



Trabalhador sem vínculo

Autônomos, Estagiários, Cooperados, Diretor 

com e sem FGTS, entre outros.

O Autônomo será enviado somente quando 

houver remuneração paga no mês.

Prazo de envio: até o dia 07 do mês seguinte.

Estágio  - Lei 11.788/08

Autônomos – Lei 8.212/91



Atualização cadastral

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$ 600,00, dobrado na 

reincidência. CLT art. 41 § único e Art. 47 § único



Jornada de Trabalho

Interjornada, intrajornada, excesso de jornada e 

atestados.

Tratamento do Ponto.

Prazo de envio: no cadastramento inicial ou sempre 

que houver inclusão, alteração.

Duração do trabalho varia de R$ 40,25 a R$ 4.025,33. 

Dobrado na reincidência, CLT Art. 57, 74 e 75



Férias

Férias no papel, fracionamento de férias, aviso de 

férias.

Menores de 18 anos e maiores de 50 anos.

Prazo de envio: até o dia 07 do mês seguinte, 

informando o período de gozo.

Penalidade aplicada a férias, R$170,26 por 

empregado



Saúde e Segurança do Trabalhador

Ambiente de trabalho, fatores de risco, insalubridade, 

periculosidade e aposentadoria especial.

EPIs e EPCs.

ASOs: Admissional, Retorno, Troca de função, Periódico e 

Demissional.

Prazo de envio: até o dia 07 do mês seguinte.

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



Comunicação de acidente do trabalho

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



Afastamentos

Doença, acidente do trabalho, maternidade, serviço militar, 

entre outros.

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.

Verificar todos os afastamentos obrigatórios e a forma 

como estão sendo tratados na folha de pagamento e no 

ponto eletrônico.



Rescisão do contrato de trabalho

Aviso Prévio e Rescisão.

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



Folha de Pagamento

Remuneração dos trabalhadores com vínculo e sem 

vínculo.

Plano de saúde, múltiplos vínculos, diferenças de 

acordo/convenção e dissídio.

Prazo de envio: até o dia 07 do mês seguinte.



Impostos e contribuições

FGTS, INSS, IRRF e Contribuição Sindical.

DCTFWEB, EFD-REINF, GRFGTS (Mensal e 

Rescisório).

Prazo de envio do fechamento (S-1299): até o dia 

07 do mês seguinte.



Temos adequações 
também com a 

reforma trabalhista.

Fique atento!



eSocial

Quais são as 
adequações
necessárias?



Atualização da legislação.

Sistemas que atendam a nova demanda.

Sensibilidade e capacitação.

Comunicação interna e melhoria 

contínua.



EQUIPE

X 

INDIVÍDUOS



Você está sabe 
ONDE e COMO 
fazer as 
informações para 
o eSocial?
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Pesquisas relatam que a alteração comportamental 
nas organizações requer tempo e planejamento. 
Na mudança existem as fases de:

 divulgação

 aceitação

 integridade

 estabilização

 usabilidade  

 adaptação  



Devemos 
aguardar?



Ou colocamos a mão na massa?





A estratégia que 
traçamos está 
dividida em SETE
passos.



Etapa 1: Desvendando o eSocial

Conscientizar as pessoas envolvidas 

sobre os impactos do eSocial na empresa 

(financeiros, processos, pessoas).

Buscar apoio de diretores e gestores da 

organização para as mudanças 

necessárias, principalmente, em 

processos.

Estar atento para as notícias e novidades 

sobre o assunto divulgadas pelo governo 

e pela mídia.



Etapa 2: Viabilizando o eSocial

O Diagnóstico Técnico é uma 

atividade essencial para implementar 

o projeto eSocial.

As estimativas de trabalho e duração 

do projeto são baseadas neste 

diagnóstico, concernentes a realidade 

de cada empresa.



Etapa 3: Comunicação Interna

Sensibilização de líderes e 

equipes por meio de:

Palestras.

Canais de comunicação 

interna.



Etapa 4: Capacitação da equipe

Conceitos, as regras e o funcionamento 

do Projeto eSocial.

Análise e interpretação de layouts, 

regras de validação e tabelas do 

eSocial.

Revisão da legislação trabalhista e 

previdenciária.

Auditoria em processos e rotinas de 

RH.

Gerenciamento de projetos 

estratégicos.



Etapa 5: Consultoria de Processos

Mapear os processos impactados.

Revisar o cumprimento de prazos.

Atender legislações.

Definir papéis (responsáveis pelo envio de 

informações ao eSocial).

Identificar os requisitos de transmissão.

Analisar layout e demais informações nos 
respectivos sistemas / cadastros.



Etapa 6: Soluções - Sistemas

Qualificação cadastral.

Campanha de 

atualização cadastral.

Complementação para os 

novos campos do 

eSocial.



Etapa 6: Soluções - Sistemas

Revisão/Implementação 

de soluções novas se 

necessário.

Instalação e 

acompanhamento dos 

envios iniciais de dados 

para o governo



Etapa 7: Conexão com o ambiente eSocial



Seu sistema de 
Folha de 
Pagamento já 
está adequado 
ao eSocial?



A Metadados possui mais de 30 anos de 
experiência em soluções de apoio para a gestão de 

Recursos Humanos. 



Atendemos cerca de 900 
clientes distribuídos em 
todo o território 
nacional em diversos 
segmentos.



Embarque neste 
projeto

E...



Lembre-se que 
você é o piloto.









Índices de Satisfação



Perguntas?
Dúvidas?

Respostas...



A BOA SORTE É VOCÊ 
QUE CONQUISTA!



“Mude antes de ser 
obrigado a fazê-lo”

Jack Welch



Fique por dentro das novidades 
do eSocial:

• metadadosrh

• /metadadosrh

• @metadadosrh

http://www.metadados.com.br/esocial
http://www.metadados.com.br/blog/

http://www.metadados.com.br

http://www.metadados.com.br/esocial
http://www.metadados.com.br/blog/
http://www.metadados.com.br/


CONHEÇA A EXPERIÊNCIA 
METADADOS!

Caxias do Sul: (54) 3026-9900
Porto Alegre: (51) 3519-9909

São Paulo: (11) 3198-0699
comercial@metadados.com.br

www.metadados.com.br
www.metadados.com.br/blog

mailto:comercial@metadados.com.br

