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A criação do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) unificou, por meio do 
envio de arquivos eletrônicos, todas as informações relacionadas ao cumprimento das 
obrigações contábeis, trabalhistas e fiscais das pessoas jurídicas. E é aí que entra o 
eSocial, a última etapa da implantação do SPED — e talvez a mais complexa de todas. 
Ele envolve todos os dados referentes ao empregado durante seu período na empresa, 
incluindo as alterações que venham a ocorrer pelo meio do caminho.

Muito tem se falado sobre o eSocial, mas também são muitas as empresas que ainda 
não estão suficientemente preparadas para realizar a implantação desse projeto tão 
importante, que fiscaliza as informações praticamente em tempo real. E foi pensando 
em te ajudar que resolvemos investir neste e-book. Aqui explicaremos melhor o que é o 
eSocial e como sua empresa pode se adequar às suas novas regras. Então acompanhe!

INTRODUÇÃO
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VOCÊ SABE

eSOCIAL?
O QUE É
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Como já mencionamos, esse projeto faz parte 

da implantação do SPED e tem por metas a pa-

dronização e a concentração das informações 

contábeis, fiscais e trabalhistas em um só 

sistema. Ele envolve órgãos do governo como 

o Ministério do Trabalho, a Caixa Econômica 

Federal, a Receita Federal e o INSS — só peixe 

grande! — e será obrigatório para todas as 

empresas, desde o microempreendedor até 

as grandes corporações. Seu cronograma de 

implantação é progressivo, de acordo com o 

faturamento da organização.

Atualmente estamos com diversas obrigações 

a serem prestadas, desde o CAGED (Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados), 

passando pela RAIS (Relação Anual de In-

formações Sociais), a Guia de Recolhimento 

do FGTS e Informações à Previdência Social 

(GFIP), chegando até a DIRF (Declaração do 

Imposto de Renda Retido na Fonte). Com a im-

plantação do eSocial, em vez de todos esses 

documentos serem enviados separadamente, 

serão inseridos em um único sistema. Já facilita 

bastante, não concorda?

Nesse novo contexto, todas as informações 

referentes aos funcionários, desde o momento 

em que eles foram contratados até quando 

— e se for o caso — foram desligados terão 

que ser repassadas ao Fisco. Isso também 

inclui dados relativos a exames periódicos, 

eventuais afastamentos, possíveis alterações 

de cargos e de salários.

Como se pode perceber, basicamente todas 

as informações que devem ser repassadas ao 

Fisco serão enviadas de forma digital, o que 

agilizará o processo, aumentando a produ-
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tividade e inserindo maior eficiência e redução 

de erros, além de proporcionar mais controle 

sobre os dados repassados e garantir que os 

direitos dos empregados serão devidamente 

cumpridos. 

A longo prazo, isso ajudará — e muito! — o 

empregador, pois além de reestruturar os 

processos para que estejam sempre atualiza-

dos e adequados à legislação vigente, também 

permitirá que a empresa abra mão de arquivar 

fisicamente os seus documentos por anos e 

anos a fio, uma vez que tudo estará segura-

mente registrado na base. Vale ressaltar que, 

como    a informação passa a ser online, as 

averiguações serão frequentes e muito mais 

ágeis, deixando a empresa exposta e sujeita 

a notificações e multas. É melhor se preparar!
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COMO ESTÁ
SUA EMPRESA?
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Nesse momento de transição, é imprescindível 

que o gestor mapeie e avalie os processos, a fim 

de saber se eles realmente estão adequados 

e preparados para o eSocial. É importante 

observar quais procedimentos vêm sendo 

cumpridos e quais precisam ser adaptados 

dentro da empresa.

Hoje, por exemplo, a CLT exige que certos pro-

cedimentos — como em caso de alterações 

de cargos e salários, horário de trabalho e de 

mudança no local de trabalho, por exemplo 

— sejam feitos em tempo real. Mas isso, na 

verdade, não é totalmente cumprido pela 

maioria das empresas, que normalmente só 

fazem o registro com o devido fechamento da 

folha de pagamento.

As informações referentes a outros setores — 

como o Jurídico, a Contabilidade e a Segurança 

do Trabalho — devem ser encaminhadas à 

área de RH, para que seja feita a respectiva 

comunicação ao eSocial, assim como todas as 

atividades e modificações referentes ao fun-

cionário, mas que não estão sob o domínio do 

departamento de pessoal — como pode ser o 

caso de uma alteração de setor, por exemplo.

O ideal é que todas essas informações 

sejam centralizadas em pessoas que possam 

gerenciar as informações e que estejam 

adequadamente treinadas com relação à im-

portância do cumprimento da legislação, à 

periodicidade necessária e aos devidos prazos 

para envio dos documentos.

É preciso estar por dentro da legislação 

vigente para que os procedimentos realiza-

dos sejam feitos em conformidade com a lei, 

evitando, assim, erros por omissão ou puro 

desconhecimento. Isso também ajuda a evitar
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notificações, multas e possíveis processos, 

além de auxiliar a moldar os procedimentos 

de acordo com as exigências do eSocial.

Dentre as obrigações que futuramente 

serão substituídas, podemos citar o livro 

de registro de empregado, o formulário de 

seguro-desemprego, a GFIP, a DIRF, o PPP, o 

MANAD, a RAIS e o CAGED. Como ainda existe 

uma certa dúvida sobre a substituição do 

Homolognet, é bom ficar de olho nas novidades.
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OS PONTOS
MAIS IMPORTANTES
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Existem ações para as quais as empresas 

devem se atentar a fim de conseguirem se 

adequar ao eSocial. Dentre elas, podemos 

citar como ações imediatas: 

CRIAR UM COMITÊ:

Essa comissão envolve todas as áreas 

impactadas pela implantação do eSocial. 

Apesar de, claramente, o setor de Recursos 

Humanos sofrer o maior impacto, lembre-se 

de que as regras do eSocial não se limitam 

somente a ele. Por isso é necessário reunir os 

departamentos Jurídico, de Contabilidade, da 

Segurança e da Medicina do Trabalho, além 

do Financeiro. Assim é possível fazer um le-

vantamento geral sobre todas as mudanças 

necessárias, quais impactos e que esforços e 

recursos deverão ser dimensionados para que 

a transição para o sistema e seu devido cum-

primento sejam bem sucedidos. Dessa forma 

também é possível analisar a necessidade de 

uma consultoria e até mesmo da contratação 

de mão de obra extra.

MAPEAR OS PROCESSOS:

Mapear os processos de todas as áreas 

envolvidas é um passo extremamente impor-

tante, uma vez que através dessa avaliação 

mais minuciosa é que serão identificadas as 

necessidades de mudança e adaptação e a 

real dimensão do impacto que essas trans-

formações provocarão nas atividades e nas 

rotinas dos setores.

CONSCIENTIZAR A DIREÇÃO

Pelo simples fato de o eSocial ser obrigatório,
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todas as mudanças e os impactos decor-

rentes de sua implantação são necessários 

e, por vezes, até inevitáveis. Assim, o ideal é 

levar o macroprocesso, envolvendo todas as 

áreas atingidas e suas alterações, para que a 

diretoria esteja ciente da concreta dimensão 

das mudanças a serem realizadas, avaliando o 

impacto que cada uma delas irá gerar. Dessa 

forma, é possível estabelecer novas estraté-

gias e ter uma base sólida para uma acertada 

tomada de decisões.

BUSCAR ADEQUAÇÃO

Diante de todas as exigências feitas para a 

implantação do eSocial, é mais que recomen-

dado que as empresas busquem, o quanto 

antes, adequar seus processos, a fim de 

que tenham tempo hábil para fazer todos os 

ajustes necessários, sem que o impacto seja 

fortemente percebido — tanto operacional-

mente como pelos funcionários, que serão os 

responsáveis pelas rotinas estabelecidas.
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DICAS
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Agora que você já se ambientou e sabe melhor 

sobre o que se trata, chegou a hora de dar 

uma olhada mais de perto na implantação e 

na rotina propriamente dita do eSocial — que 

devem ser monitoradas e cumpridas, algumas 

até sob pena de punição. Acompanhe:

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL:

A qualificação cadastral é a verificação dos 

dados  dos colaboradores utilizando como 

base o Nome, Data de Nascimento, NIS 

(Número de Identificação Social) e CPF. Essa 

qualificação inclui comparar os dados de todos 

os colaboradores registrados na empresa com 

os dados armazenados no CNIS e na Receita 

Federal. 

Esses dados devem ser válidos e corretos, sob 

pena de não ser possível enviar a carga inicial 

dos funcionários para a base do eSocial. 

DEPENDENTES:

É importante citar que todos os dependentes 

com idade igual ou superior a 16 anos devem 

estar com o CPF informado e devidamente 

válido perante a Receita Federal.

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

Se existem duas ou mais pessoas na empresa 

que realizam as mesmas atividades, mas 

possuem salários divergentes e uma carga 

horária distinta, a organização corre o risco de 

sofrer processo trabalhista para fins de equi-

paração salarial entre esses colaboradores. 

Vale ressaltar que, para fins de nivelamento re-

muneratório, a diferença do tempo de serviço 

entre os funcionários não deve ser superior a 

2 anos.
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PERÍODO DE FECHAMENTO:

De acordo com o artigo 450 da CLT, o 

pagamento do salário, qualquer que seja a 

modalidade do trabalho, não deve ser estipu-

lado por período superior a um mês, a não ser 

que seja referente a comissões, porcentagens 

e gratificações. Assim, quando o pagamento 

é estipulado por mês, deverá ser efetuado, 

no mais tardar, até o quinto dia útil do período 

posterior ao vencido. Ou seja, aquelas 

empresas que possuem o hábito de fazer o fe-

chamento do ponto em outras datas do mês 

— o que é mais comum do que se imagina —, 

devem se adequar para passarem a fazer o fe-

chamento considerando o período do dia 1º ao 

dia 30.

BENEFÍCIOS:

A lei estabelece que os benefícios que a 

empresa oferece a seus colaboradores não 

podem se diferenciar um do outro, pois isso 

se caracterizaria como prêmio, ou seja, como 

se essa divergência fosse uma espécie de 

bônus, complementando o salário. Portanto, 

se a empresa é adepta dessa prática — ofere-

cendo um determinado benefício para os 

funcionários e outro tipo de benefício para os 

gestores, por exemplo —, a diferença é con-

siderada como salário disfarçado de benefício.
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CONCLUSÃO

A adequação dos processos das empresas e a implantação do eSocial podem trazer inúmeros benefícios 
para cada uma das três esferas envolvidas: o governo, as organizações propriamente ditas e seus 
respectivos funcionários. O governo, por exemplo, poderá acompanhar e fiscalizar bem mais de perto 
todas as ações das empresas no que diz respeito a seus funcionários. Já as empresas terão um controle 
maior sobre seus processos, conseguindo, assim, evitar erros que poderiam até virar uma ação judicial 
futuramente, além de, a longo prazo, não terem a necessidade de arquivar diversos documentos. E os 
funcionários, por sua vez, serão beneficiados por terem seus direitos resguardados pela fiscalização, 
que passa a ser bem mais rígida e criteriosa com a implementação do sistema.
A princípio as grandes empresas — com faturamento superior a 78 milhões de reais por ano — começarão 
a operar sob o novo modelo em Setembro de 2016. As demais, apenas em Janeiro/2017. Mas indepen-
dentemente da categoria em que sua empresa se encaixa e quando será efetivamente feita a transição 
para a utilização do eSocial, é importante que tanto os gestores como os colaboradores tenham sempre 
em mente que essa nova medida acarretará em mudanças profundas dentro da empresa e nas rotinas 
executadas. Por isso, deve haver todo um suporte no que diz respeito às alterações a serem feitas nos 
processos para que haja a devida adequação ao sistema. Isso tudo, claro, além do envolvimento e do 
treinamento dos respectivos colaboradores que executarão as novas rotinas processuais.
Viu só como não há o que temer? Comece a enxergar com bons olhos todas essas mudanças, elas trarão 
benefícios a todos os envolvidos, gerando confiança na relação entre Empresa, Empregado e Governo. 
E a sua empresa, já está se preparando para implantar o eSocial?
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  SOBRE A MEGA SISTEMAS

No mercado desde 1985, a Mega Sistemas 

Corporativos S/A, oferece para mais de 50 mil 
usuários o que há de melhor em ERP e tecnologia de 

gestão empresarial. Com soluções e equipes espe-

cializadas nos segmentos da construção, manufatura, 

logística, combustíveis, serviços e agronegócios e o 

pensamento claro de que inovar é a única maneira de 

continuar crescendo, as soluções Mega proporcionam 

indicadores de performance que transformam dados 

em decisões certar para potencializar o sucesso de 

seus negócios. Para isso, a Mega conta com mais de 

700 colaboradores para atender cerca de 2 mil 
clientes em todo território nacional. 

Saiba mais em www.mega.com.br. 
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