
Tudo o que você precisa saber para 
se adequar às novas exigências do 
governo.



O eSocial é o sistema 
obrigatório que traz muito 
mais praticidade para sua 
empresa. 

Se você tem uma empresa, sabe como é lidar com 
inúmeros documentos diariamente. São diversos 
dados de funcionários e tantos outros itens 
necessários para a organização e o bom 
andamento do seu negócio.

Imagine que bom se tudo fosse integrado em um 
único sistema. É por isso que existe o eSocial, uma 
plataforma que auxiliará as empresas a reduzir 
custos e tempo da área contábil na hora de 
executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas.

Nascido como um desdobramento do sped em 
2009, o projeto se tornou gigante, assim como sua 
complexidade. Por isso, está sendo implantado em 
fases para que as empresas se adaptem da melhor 
maneira possível. 

Nesse ebook, reunimos tudo que você precisa 
saber sobre esse novo sistema do Governo Federal, 
oficial e obrigatório a partir de julho 2018.
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1 - Mas o que é o 
eSocial?

O eSocial é o Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas. O sistema é todo 
integrado e comunica ao Governo as 
informações sobre milhões de 
trabalhadores em todo país. 

O projeto, idealizado pelo Governo 
Federal, tem como objetivo reunir em 
um só local as informações 
necessárias ao empregador, relativas 
ao seu quadro de funcionários. Os 
dados referentes às contribuições 
previdenciárias, folhas de pagamento, 
informes sobre acidentes de trabalho, 
aviso prévio, FGTS e outras 
atribuições fiscais, são repassados 
digitalmente e de forma automática 
ao governo.

A grande vantagem do eSocial é prestação 
simplificada das informações que diminuirão a 
burocracia envolvida na entrega de 
documentos. Afinal, todos eles estarão em um 
único sistema, enviados com um único 
processo, o que reduz os custos e o tempo 
gasto. Outra grande vantagem é aumentar a 
segurança do processo.

Com ele, mais de 18 milhões de empregadores 
e 44 milhões de trabalhadores estarão 
conectados ao Governo Federal e a órgãos 
como o Ministério do Trabalho, Caixa 
Econômica, Secretaria da Previdência, INSS e 
Receita Federal.  A plataforma ainda é 
compatível com notebooks, computadores, 
smartphones e também é adaptada às 
pessoas com necessidades especiais. 

?

??



2 - Quais as obrigações atendidas?

O eSocial vai concentrar pelo menos 15 exigências que antes precisavam ser 
informadas separadamente. Isso evita burocracia, diminui o tempo gasto e 
aumenta a segurança dos dados. 

- Livro de registro de empregado 
- Comunicação de acidente de trabalho 
- Perfil profissional previdenciário 
- Arquivos eletrônicos entregues à fiscalização,
  Manad 
- Guia de Recolhimento do FGTS 
- Informações à Previdência Social, GFIP 
- Relação Anual de Informações Sociais (Rais)
- Cadastro Geral de Empregados e 
   Desempregados (Caged) 

- Declaração do Imposto de Renda
  Retido na Fonte (Dirf) 
- Comunicação de Dispensa 
- Carteira de Trabalho e Previdência
   Social 
- Declaração de Débitos e Créditos
  Tributários Federais (DCTF)
- Quadro de Horário de Trabalho (QHT)
- Folha de pagamento
- Guia da Previdência Social (GPS) 

São elas:



O eSocial é o sistema 
obrigatório que traz muito 
mais praticidade para sua 
empresa. 

Se você tem uma empresa, sabe como é lidar com 
inúmeros documentos diariamente. São diversos 
dados de funcionários e tantos outros itens 
necessários para a organização e o bom 
andamento do seu negócio.

Imagine que bom se tudo fosse integrado em um 
único sistema. É por isso que existe o eSocial, uma 
plataforma que auxiliará as empresas a reduzir 
custos e tempo da área contábil na hora de 
executar 15 obrigações fiscais, previdenciárias e 
trabalhistas.

Nascido como um desdobramento do sped em 
2009, o projeto se tornou gigante, assim como sua 
complexidade. Por isso, está sendo implantado em 
fases para que as empresas se adaptem da melhor 
maneira possível. 

Nesse ebook, reunimos tudo que você precisa 
saber sobre esse novo sistema do Governo Federal, 
oficial e obrigatório a partir de julho 2018.

3 - Porque ele é importante 
para minha empresa?

Primeiro, ele é obrigatório. 

Segundo, o eSocial é fundamental para a 
organização e integração da empresa e 
representa uma nova era nas relações de 
trabalho. De maneira muito mais simples, 
barata, segura e eficiente, o programa traz mais 
comodidade para cumprir suas obrigações com 
o poder público e seus funcionários. 

Com o eSocial, a Receita Federal quer unificar 
todos os impostos em apenas um boleto, como 
já acontece para quem é empregador 
doméstico ou adere ao Simples Nacional. 

Resumindo, eSocial é importante porque:

- Assegura que os direitos previdenciários e 

trabalhistas sejam garantidos para 
todos os trabalhadores

- Simplifica o cumprimento das 
obrigações trabalhistas e 
previdenciárias

- Melhora a qualidade das 
informações sobre o trabalho, a 
segurança social e as relações 
fiscais

- Possibilita o cruzamento das 
informações, facilitando a 
fiscalização

- Gera ganho de produtividade

- Permite maior segurança jurídica



4 - Quando vai ser implantado 
o eSocial?

A implantação do eSocial possui prazos 
e obrigações diferentes para cada tipo 
de empresa. Veja como sua empresa se 
encaixa no cronograma:

Etapa 1 - Empresas com faturamento anual superior 
a R$ 78 milhões

Fase 1: janeiro/18 - Apenas informações relativas às 
empresas, como cadastros do empregador e tabelas.
Fase 2: março/18 - Empresas passam a ser obrigadas 
a enviar informações relativas aos trabalhadores e 
seus vínculos, como admissões, afastamentos e 
desligamentos.
Fase 3: maio/18 - Torna-se obrigatório o envio das 
folhas de pagamento.
Fase 4: julho/18 - Substituição da GFIP (Guia de 
Informações à Previdência Social) e compensação 
cruzada.
Fase 5: janeiro/19 - Última fase de implementação, 
quando deverão ser enviados os dados de segurança 
e saúde do trabalhador. 

Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo 
Simples e MEIs 

Fase 1: julho/18 - Apenas informações relativas às 
empresas, ou seja, cadastros do empregador e tabelas.
Fase 2: setembro/18 - Empresas passam a ser 
obrigadas a enviar informações relativas aos 
trabalhadores e seus vínculos com as empresas, como 
admissões, afastamentos e desligamentos.
Fase 3: novembro/18 - Torna-se obrigatório o envio 
das folhas de pagamento.
Fase 4: janeiro/19 - Substituição da GFIP (Guia de 
informações à Previdência Social) e compensação 
cruzada.
Fase 5: janeiro/19 - Última fase, quando deverão ser 
enviados os dados de segurança e saúde do 
trabalhador.



1 - Mas o que é o 
eSocial?

O eSocial é o Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas. O sistema é todo 
integrado e comunica ao Governo as 
informações sobre milhões de 
trabalhadores em todo país. 

O projeto, idealizado pelo Governo 
Federal, tem como objetivo reunir em 
um só local as informações 
necessárias ao empregador, relativas 
ao seu quadro de funcionários. Os 
dados referentes às contribuições 
previdenciárias, folhas de pagamento, 
informes sobre acidentes de trabalho, 
aviso prévio, FGTS e outras 
atribuições fiscais, são repassados 
digitalmente e de forma automática 
ao governo.

A grande vantagem do eSocial é prestação 
simplificada das informações que diminuirão a 
burocracia envolvida na entrega de 
documentos. Afinal, todos eles estarão em um 
único sistema, enviados com um único 
processo, o que reduz os custos e o tempo 
gasto. Outra grande vantagem é aumentar a 
segurança do processo.

Com ele, mais de 18 milhões de empregadores 
e 44 milhões de trabalhadores estarão 
conectados ao Governo Federal e a órgãos 
como o Ministério do Trabalho, Caixa 
Econômica, Secretaria da Previdência, INSS e 
Receita Federal.  A plataforma ainda é 
compatível com notebooks, computadores, 
smartphones e também é adaptada às 
pessoas com necessidades especiais. 

Etapa 3 - Órgão Públicos

Fase 1: janeiro/19 - Apenas informações relativas aos 
órgãos, ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas.
Fase 2: março/19 - Os órgãos passam a ser obrigados a 
enviar informações relativas aos servidores e seus 
vínculos com os órgãos, como admissões, afastamentos 
e desligamentos.
Fase 3: maio/19 - Torna-se obrigatório o envio das folhas 
de pagamento.
Fase 4: julho/19 - Substituição da GFIP (guia de 
informações à Previdência) e compensação cruzada.
Fase 5: julho/19 - Última fase, quando deverão ser 
enviados os dados de segurança e saúde do trabalhador.



1 - Estude o manual do eSocial ( pode ser 
encontrado na  página 
http://portal.esocial.gov.br/institucional/docum
entacao-tecnica) e sua documentação técnica. É 
importante treinar e desenvolver a equipe que 
irá atuar no projeto. Participe de treinamentos e 
monte grupos de estudo, isso irá facilitar a 
implementação.

2 - Realize cronograma de ações e marque os 
responsáveis para adequação dos processos 
internos. Para que os prazos legais sejam 
cumpridos, defina os responsáveis por cada 
ação.

3 - Providenciar a qualificação e atualização 
cadastral dos empregados ativos. O eSocial 
não enviará informações retroativas, irão 
compor a base, somente os empregados ativos 
até a data do envio dos cadastros/vínculos. 
Cheque se o nome do trabalhador, data de 
nascimento, CPF e PIS, estão iguais nas bases da 
Previdência Social, CAIXA e Receita Federal do 
Brasil. Lembre-se, trabalhadores com dados 

5 – O que minha 
empresa precisa fazer?

inconsistentes não poderão ser enviados ao 
eSocial. 

4 - Atualizar os cadastros dos trabalhadores e 
as declarações de encargos de família, 
dependentes etc.

5 - Atualizar parâmetros de cargos e salários, 
alinhados ao CBO. Esta ação deve ser bem 
planejada, pois terá reflexo nos paradigmas 
estabelecidos pela CLT no que diz respeito a 
equiparação salarial. Ou seja, pessoas com 
mesmo CBO, recebendo salários distintos, 
podem indicar infração. 

6 - Organizar os parâmetros das rubricas da 
folha de pagamento. O eSocial possui tabelas 
próprias e uma delas é a tabela de rubricas, com 
todas as possiblidades de pagamentos e 
descontos, com códigos pré-determinados. Será 
preciso adequar a tabela existente no software 
de folha da empresa, indicando a rubrica 

correspondente no eSocial, por meio do “De 
Para”. 

7 - Checar demais parâmetros tributários. A 
empresa deve estar alerta aos percentuais de 
alíquotas previdenciárias, como RAT, FAP e 
Fundos de Terceiros. A obrigação do 
enquadramento correto é da própria empresa, 
por meio do CNAE, por tabela estabelecida pela 
própria RFB. Se houver dados divergentes, 
haverá inconsistências.

8 - Organizar as obrigações de Segurança e 
Medicina do Trabalho. As empresas precisam 
estar com as documentações de SST em dia: 
laudos técnicos, exames ocupacionais e 
entregas de EPIs. O que permitirá que o 
monitoramento da saúde do trabalhador seja 
eficiente. 

9 - Cumprir as cotas obrigatórias de 
aprendizagem e PCD. Empresas com mais de 
07 funcionários precisam, obrigatoriamente, 
cumprir a cota de contratação de no mínimo 5% 
do quadro de jovens aprendizes. As empresas 
ME, EPP e organizações sem fins lucrativos, é 
facultada a contratação. Já a cota de PCD, deve 

ser cumprida por toda empresa acima de 100 
funcionários.

10 - Envolver todas as áreas da empresa. O 
eSocial não é uma responsabilidade exclusiva do 
RH. Ele envolve todas as áreas e fornecedores e 
principalmente a alta direção. Trata-se de 
mudança cultural e a comunicação deve ser 
eficiente para que todos estejam engajados nas 
adequações necessárias. 

11 - Alinhar as soluções tecnológicas para este 
processo. O eSocial altera a forma de operar a 
área de gestão de pessoas e a tecnologia será 
uma grande aliada. É essencial que, 
principalmente o software de folha esteja 
adequado e que ofereça o máximo de 
otimização no envio destes arquivos, como 
agendamento das tarefas e automação dos 
envios.

12 - Checar se a empresa possui certificado 
digital. Um dos aspectos do funcionamento do 
eSocial, é que as transmissões dos arquivos, só 
serão realizados por meio do certificado digital. 
Então é necessário checar se a empresa já 
possui ou se está no prazo de validade, evitando 
atrasos de envio.

12 Dicas para se adequar ao eSocial.



3 - Porque ele é importante 
para minha empresa?

Primeiro, ele é obrigatório. 

Segundo, o eSocial é fundamental para a 
organização e integração da empresa e 
representa uma nova era nas relações de 
trabalho. De maneira muito mais simples, 
barata, segura e eficiente, o programa traz mais 
comodidade para cumprir suas obrigações com 
o poder público e seus funcionários. 

Com o eSocial, a Receita Federal quer unificar 
todos os impostos em apenas um boleto, como 
já acontece para quem é empregador 
doméstico ou adere ao Simples Nacional. 

Resumindo, eSocial é importante porque:

- Assegura que os direitos previdenciários e 

1 - Estude o manual do eSocial ( pode ser 
encontrado na  página 
http://portal.esocial.gov.br/institucional/docum
entacao-tecnica) e sua documentação técnica. É 
importante treinar e desenvolver a equipe que 
irá atuar no projeto. Participe de treinamentos e 
monte grupos de estudo, isso irá facilitar a 
implementação.

2 - Realize cronograma de ações e marque os 
responsáveis para adequação dos processos 
internos. Para que os prazos legais sejam 
cumpridos, defina os responsáveis por cada 
ação.

3 - Providenciar a qualificação e atualização 
cadastral dos empregados ativos. O eSocial 
não enviará informações retroativas, irão 
compor a base, somente os empregados ativos 
até a data do envio dos cadastros/vínculos. 
Cheque se o nome do trabalhador, data de 
nascimento, CPF e PIS, estão iguais nas bases da 
Previdência Social, CAIXA e Receita Federal do 
Brasil. Lembre-se, trabalhadores com dados 

trabalhistas sejam garantidos para 
todos os trabalhadores

- Simplifica o cumprimento das 
obrigações trabalhistas e 
previdenciárias

- Melhora a qualidade das 
informações sobre o trabalho, a 
segurança social e as relações 
fiscais

- Possibilita o cruzamento das 
informações, facilitando a 
fiscalização

- Gera ganho de produtividade

- Permite maior segurança jurídica

inconsistentes não poderão ser enviados ao 
eSocial. 

4 - Atualizar os cadastros dos trabalhadores e 
as declarações de encargos de família, 
dependentes etc.

5 - Atualizar parâmetros de cargos e salários, 
alinhados ao CBO. Esta ação deve ser bem 
planejada, pois terá reflexo nos paradigmas 
estabelecidos pela CLT no que diz respeito a 
equiparação salarial. Ou seja, pessoas com 
mesmo CBO, recebendo salários distintos, 
podem indicar infração. 

6 - Organizar os parâmetros das rubricas da 
folha de pagamento. O eSocial possui tabelas 
próprias e uma delas é a tabela de rubricas, com 
todas as possiblidades de pagamentos e 
descontos, com códigos pré-determinados. Será 
preciso adequar a tabela existente no software 
de folha da empresa, indicando a rubrica 

correspondente no eSocial, por meio do “De 
Para”. 

7 - Checar demais parâmetros tributários. A 
empresa deve estar alerta aos percentuais de 
alíquotas previdenciárias, como RAT, FAP e 
Fundos de Terceiros. A obrigação do 
enquadramento correto é da própria empresa, 
por meio do CNAE, por tabela estabelecida pela 
própria RFB. Se houver dados divergentes, 
haverá inconsistências.

8 - Organizar as obrigações de Segurança e 
Medicina do Trabalho. As empresas precisam 
estar com as documentações de SST em dia: 
laudos técnicos, exames ocupacionais e 
entregas de EPIs. O que permitirá que o 
monitoramento da saúde do trabalhador seja 
eficiente. 

9 - Cumprir as cotas obrigatórias de 
aprendizagem e PCD. Empresas com mais de 
07 funcionários precisam, obrigatoriamente, 
cumprir a cota de contratação de no mínimo 5% 
do quadro de jovens aprendizes. As empresas 
ME, EPP e organizações sem fins lucrativos, é 
facultada a contratação. Já a cota de PCD, deve 

ser cumprida por toda empresa acima de 100 
funcionários.

10 - Envolver todas as áreas da empresa. O 
eSocial não é uma responsabilidade exclusiva do 
RH. Ele envolve todas as áreas e fornecedores e 
principalmente a alta direção. Trata-se de 
mudança cultural e a comunicação deve ser 
eficiente para que todos estejam engajados nas 
adequações necessárias. 

11 - Alinhar as soluções tecnológicas para este 
processo. O eSocial altera a forma de operar a 
área de gestão de pessoas e a tecnologia será 
uma grande aliada. É essencial que, 
principalmente o software de folha esteja 
adequado e que ofereça o máximo de 
otimização no envio destes arquivos, como 
agendamento das tarefas e automação dos 
envios.

12 - Checar se a empresa possui certificado 
digital. Um dos aspectos do funcionamento do 
eSocial, é que as transmissões dos arquivos, só 
serão realizados por meio do certificado digital. 
Então é necessário checar se a empresa já 
possui ou se está no prazo de validade, evitando 
atrasos de envio.

Saiba como a Soluti pode ajudar você



6 - A Soluti 

Somos uma empresa inovadora e disruptiva, vamos mais longe nas 
soluções através da criatividade aplicada no dia-a-dia. E chegamos 
mais perto de você através de uma infraestrutura feita para 
descomplicar. Com 10 anos no mercado, alcançamos a liderança e 
levamos o conceito de conectividade, autenticação e documentos 
eletrônicos a um patamar de excelência. Praticidade aos clientes e 
redução de custos para as empresas é a nossa marca. Nosso 
portfólio de soluções é desenvolvido para simplificar sua vida e 
oferecer mais segurança e mobilidade.

É só o começo. Somos a empresa que mais cresce no mercado e nos 
multiplicamos por meio de aquisições estratégicas. Formamos uma 
rede para que você conte conosco em qualquer lugar do Brasil. Pois 
nossa missão é simplificar os negócios para você curtir mais a vida.
 

A Soluti é 100% brasileira Presente em todos 
os estados do país

Suporte técnico de
exelência



O Certificado Digital 

A1 
É um arquivo digital que deve ser 

instalado diretamente em um 
computador. É emitido tanto 
para Pessoas Físicas quanto 

Jurídicas e tem validade de 01 
ano.

O Certificado Digital 

A3 
É armazenado em um dispositivo
móvel como o token (semelhante 
a um pendrive) ou o smart card 

(cartão com chip). É emitido
tanto para Pessoas Físicas 

quanto Jurídicas e tem validade 
de 01 a 03 anos.

Conheça as opções de certificados digitais 
que você irá precisar para aderir ao eSocial



(11) 97093-2615

0800 941 6601

Conheça mais sobre a Soluti:

soluti.com.br

Acesse nosso blog e fique por dentro 
do universo da Certificação Digital

solutiresponde.com.br

Precisa emitir seu certificado digital? 

www.certificadodigital.com

Qualquer dúvida, conte com a gente. 
Estamos prontos para lhe ajudar!




