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Tecnologia na área empresarial 



Publicação em mais de 400 veículos de comunicação 



eSocial 

O eSocial é a Escrituração Fiscal Digital Social, integrante do 
Sistema Publico de Escrituração Digital (SPED), que se iniciou 
no Brasil em 2009. Já fazem parte das obrigações do SPED a 
escrituração fiscal e a contábil, além de outras acessórias. 

 

O eSocial abrange toda a relação trabalhista existente entre a 
empresa e a mão de obra contratada, com ou sem vínculo 
empregatício, incluindo informações da folha de pagamentos e 
todas as obrigações com os funcionários. 

 

Decreto 6.022/2007 - Art. 2o  O Sped é instrumento que unifica 
as atividades de recepção, validação, armazenamento e 
autenticação de livros e documentos que integram a 
escrituração contábil e fiscal dos empresários e das pessoas 
jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações. 
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  ECF  



≠   PJ 

eSocial doméstica e PJ 



Construção Coletiva 







 Garantir o máximo de aderência para as 
empresas 

 

 Viabilizar o projeto para as empresas 
prestadores de serviços de DP, RH e SST 
(contábeis, consultoria, adm. de condomínios, 
etc.) 

 

 Sugerir soluções tecnológicas para melhoria da 
usabilidade 

 

 Transformar o eSocial em ferramenta gerencial 

 

 O GT Confederativo é permanente 





 Viabilizar a garantia de direitos previdenciários e 
trabalhistas aos trabalhadores brasileiros 

 

 

 Simplificar e unificar o cumprimento de obrigações 

 

 

 Aprimorar a qualidade de informações das relações de 
trabalho, previdenciárias e fiscais 

 

eSocial - objetivo 



 Possui entregas diárias 

 

 Possui validações individuais e 
cronológicas 

 

 Maior velocidade das informações 
 

 

Complexo? 



Centralização das informações 



Quais informações estão no eSocial 

 

 Cadastro de funcionários e seus registros; 

 

 Tabelas de proventos, descontos, departamentos, unidades, 
horários, cargos, funções, turnos, etc. 

 

 Admissões, rescisões, férias, licenças, retenções de INSS, 
afastamentos e demais variáveis; 

 

 Folha de pagamentos; 

 

 Processos judiciais trabalhistas. 

 

 

Conteúdo do eSocial 



Desafios das empresas 

 Mudança de cultura do empresário 

 

 Redução da informalidade de funcionários 

 

 Adequação de sistemas 

 

 Internet de boa qualidade 

 

 Capacitação dos fornecedores de serviços 



Fluxo de comunicação 

xml 

Protocolo envio 

Resultado 













Formas de comunicação 

 Transmissão de arquivos XML 

 

 

 

 Interface WEB 

 



Formas de comunicação 

 Transmissão de arquivos XML 

 

 Depende de ERP 

 Gerenciamento pelo ERP 

 Possui protocolo de retorno 

 Depende de infraestrutura interna de TI 

 Maior dependência de internet 

 Acesso com certificado digital A1 ou A3 

  

 

 



Formas de comunicação 

 Interface WEB 

 

 Não Depende de ERP 

 Gerenciamento pelo usuário 

 Não depende de infraestrutura interna 

 Mobilidade – tablet e smartfone 

 Ambiente de contingência ao xml 

  

 

 



 Via Receita Federal ou Caixa Econômica 

 

 7 perfis de acesso 

 

 Certificado A1 ou A3, tipo ICP-Brasil 



 Perfil 1 – Admissão – registro preliminar 

 Perfil 2 – Tabelas e movimentação 

 Perfil 3 – registros de SST 

 Perfil 4 – Aviso pérvio, deslig. e Sem vinc. Desligamento 

 Perfil 5 – Totalizadores contingência, reabertura e fechamento 

de eventos, inf. Do empregador, tab. Construção civil 

 Perfil 6 – Exclusão de eventos 

 Perfil 7 – Acesso WEB a todos os eventos 





 Ambiente de teste das empresas 

 Testes funcionais 

 Menos capacidade de processamento 

 Disponibilidade 24x7 

 Tempo de guarda do dados limitado 

 Sem valor legal 

 Dados serão descartados 

 Inicio – 07/2017 



 Grande capacidade de processamento 

 

 

 Disponibilidade 24x7 

 



Documento Tempo 

Atestado de saúde ocupacional 20 anos 

Comunicado de acidente de trabalho 10 anos 

GRRF - FGTS 30 anos 

GFIP 30 anos 



 Eventos iniciais (carga inicial); 

 

 Eventos de tabelas (carga inicial); 

 

 Eventos não periódicos; 

 

 Eventos periódicos. 



 S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão 
Público 

 

 S-1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de 
Órgãos públicos 

 

 S- 1010 a S-1080 Rubricas, Lotações tributárias, Cargos, 
Carreiras públicas, Funções, Horários, Turnos. 

 

 S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão 



 S-1005 – Tabela de estabelecimentos, obras ou Órgãos 
públicos 

 S-1010 - Tabela de Rubricas 

 S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias 

 S-1030 - Tabela de Cargos/Empregos públicos 

 S-1035 – Tabelas de Carreiras Públicas 

 S-1040 - Tabela de Funções/Cargos em comissão 

 S-1050 - Tabela de Horários/Turnos de Trabalho 

 S-1060 – Tabelas de Ambiente de Trabalho 

 S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais 

 S-1080 - Tabela de Operadores Portuários 



 S-1200 - Remuneração do Trabalhador vinculado a Prev. Social 

 S-1202 - Remuneração de servidor vinculado a Regime Próprio de 
Previd. Social 

 S-1207 - Benefícios previdenciários - RPPS 

 S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho 

 S-1250 - Aquisição de Produção Rural 

 S-1260 - Comercialização da Produção Rural Pessoa Física 

 S-1270 - Contratação de Trabalhadores Avulsos Não Portuários 

 S-1280 - Informações Complementares aos Eventos Periódicos 

 S-1295 – Solicitação de totalização - Contingência 

 S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos 

 S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos 



 S-1300 - Contribuição Sindical Patronal 

 S-2190 - Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar 

 S-2200 - Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão 

 S-2205 - Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador 

 S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho 

 S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho 

 S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador 

 S-2230 - Afastamento Temporário 

 S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco 

 S-2241 - Insalubridade, Periculosidade e Aposentadoria Especial 

 S-2250 - Aviso Prévio 

 S-2260 - Convocação para Trabalho Intermitente 

 S-2298 - Reintegração 

 S-2299 - Desligamento 

 S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início 

 S-2306 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração 

 Contratual 

 S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Término 

 S-2400 - Cadastro de Benefícios Previdenciários - RPPS 

 S-3000 - Exclusão de eventos 



 S-5001 - Informações das contribuições sociais por trabalhador 

 

 S-5002 - Imposto de Renda Retido na Fonte 

 

 

 S-5011 - Informações das contribuições sociais consolidadas 
por contribuinte 

 

 

 S-5012 - Informações do IRRF consolidadas por contribuinte 





 Os tributos são gerados pelo eSocial 

 

 A guia é calculada pelo eSocial 

 

 Não é possível gerar guia de forma avulsa 

 

 Depende da correta transmissão dos registros 

 

 A informação enviada automaticamente para a DCTF-WEB 

 



     01/2018 

 

 Empresas com faturamento superior a R$ 78.000.000,00/ano 

(base 2016) – Informações de ambiente de trabalho 01/2019 

 

 

     07/2018 

 

 Empresas com faturamento inferior a R$ 78.000.000,00/ano 

(base 2016) – informações de ambiente de trabalho 01/2019 
 

 







•Alteração de papéis e responsabilidades. 

 

•Alteração nas rotinas ou hábitos operacionais. 

 

•Aquisição de novas competências e conhecimentos. 

 

•Mudanças culturais 

 



•Necessidade de aquisição de software específico. 

 

•Atualização de equipamentos da empresa. 

 

•Internet de backup 

 



•Centralização de atividades sob uma única área. 

 

•Aumento ou redução do quadro de empregados. 

 

•Eliminação ou incorporação de novas atividades. 

 



•Padronização de processos. 

 

•Centralização/Descentralização de Processos. 

 

•Definição de novas políticas internas. 

 

•Alteração de normas e documentação. 

 

•Aumento/redução de nível de responsabilidade. 

 



 Único documento de arrecadação 

 

 Numerado e emitido pela internet 

 

 Extinção da GPS 

 

 Emissão de certidão unificada 

 

 Adição de informações da DIRPF 

 



Qualificação cadastral 





 Profissionais contábeis 

 

 Advogados 

 

 Administradores 

 

 Profissionais de DP e RH 

 

 Profissionais de SST 

 

 Profissionais de TI 
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