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AS EMPRESAS BRASILEIRAS DEVEM AGORA 
SE PREPARAR PARA O USO DO ESOCIAL  
A PLATAFORMA DIGITAL DO GOVERNO FEDERAL QUE SERÁ 
OBRIGATÓRIA A PARTIR DE JANEIRO DE 2018.

Objetivo

Junto com o aumento do controle do governo 
sobre as obrigações dos empregadores, 
o eSocial busca garantir a previdência 
e os direitos trabalhistas e melhores 
regulamentações trabalhistas, previdenciárias 
e tributárias. Na prática, o eSocial é semelhante 
aos programas de declaração de imposto de 
renda que se tornaram parte dos processos de 
negócios. Os usuários inserem informações 
sobre o emprego, incluindo os rendimentos 
e atividades, e depois os transmitem 
eletronicamente ao governo.

A integração dos sistemas informáticos 
das empresas com o sistema nacional 
eSocial permitirá também uma comunicação 
automatizada com os empregadores; com 
padronização e integração para registro de 
pessoas físicas e jurídicas sob as agências 
participantes. O sistema de entrega único 
destina-se também a ajudar várias instituições 
a encontrarem irregularidades como prazos 
perdidos, erros de cálculo e declarações 
inconsistentes

Histórico

O eSocial é o projeto do governo brasileiro para 
unificar o envio de dados de empregadores 
e empregados. Trata-se de uma ferramenta 
digital de escrituração contábil, previdência e 
obrigações trabalhistas. Este sistema único 
irá substituir a necessidade das empresas 
enviarem relatórios separados à Previdência 
Social, à Receita Federal e ao Ministério do 
Trabalho e Emprego do Brasil.

O eSocial é uma iniciativa conjunta de agências 
governamentais e entidades como a Caixa 
Econômica Federal, o Instituto Nacional 
de Previdência Social (INSS), o Ministério 
do Planejamento, Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) e a Receita Federal do Brasil 
(RFB). 

O eSocial está em desenvolvimento há 
vários anos. Em janeiro de 2007, sua 
primeira incorporação foi anunciada através 
do Decreto 6022 e aplicada aos relatórios 
fiscais. Conhecido como o Sistema Público 
de Escrituração Digital (Sped), as empresas 
foram obrigadas a fornecer, de forma digital 
e unificada, informações contábeis e fiscais 
que haviam sido previamente registradas em 
programas, livros e formulários separados.
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MINHA EMPRESA 
BRASILEIRA PRECISA 
ADERIR AO ESOCIAL?

A resposta é sim, porém a partir de 
qual data depende da receita da sua 
empresa.

A partir de janeiro de 2018, o eSocial é 
obrigatório para todas as empresas com 
faturamento superior a R$ 78 milhões 
em 2016. 

Para todas as outras empresas, o 
eSocial torna-se obrigatório a 
partir de julho de 2018.

*Occupational Health and Safety é conhecido como 
Segurança e Medicina no Trabalho – ou ‘SMT’ no Brasil.

Julho 2017 - 
Dezembro 2017 

A plataforma de teste do 
eSocial vai ao ar. Os 

sistemas da sua empresa 
devem ser compatíveis 

com esta plataforma 
para que você possa 

executar testes e identificar 
quaisquer bugs finais.

De hoje até julho 2017

Os departamentos de RH devem estar 
trabalhando com o seu business 

partner para adaptar a sua folha de 
pagamento e outros sistemas

 

internos para atender às

 
exigências de compliance 
do governo referente 
ao esocial.

Janeiro 2018

O sistema do eSocial estará 
formalmente instalado. Empresas 
com faturamento 
acima de 78 milhoes 
de reais em 2016 
devem agora aderir 
ao sistema.

Julho 2018

As empresas são obrigadas a
comunicar suas informações de SMT 
(Segurança e Medicina no Trabalho). 

As empresas com faturamento 
inferior a 78 milhões de reais (a

partir de 2016) devem agora aderir
ao eSocial.

Janeiro 2019 

O segundo grupo de empresas é obrigado a comunicar suas 
informações de SMT
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Este último prazo com datas obrigatórias para 
o uso do sistema foi publicado no Diário Oficial 
(DOU) em 2 de setembro de 2016, Resolução nº. 
5/2016 do Comitê Diretivo do eSocial.

As empresas com faturamento superior a R$ 
78 milhões em 2016 devem utilizar o eSocial a 
partir de janeiro de 2018 para reportar dados 
como registro, contribuições previdenciárias e 
folha de pagamento, entre outros. A partir de 
julho de 2018, essas empresas também serão 
obrigadas a usar a plataforma para transmitir 
informações sobre o local de trabalho, como 
saúde dos funcionários, segurança no local de 
trabalho e dados sobre acidentes de trabalho.

Todos os outros empregadores, incluindo 
pequenas empresas, devem usar o eSocial a 
partir de julho de 2018. E as informações sobre 
o local de trabalho serão obrigatórias no início 
de janeiro de 2019.

No momento da impressão, o manual de 
orientação atual para o eSocial é a versão 2.2.

Na prática, o eSocial não impõe obrigações 
adicionais às empresas. É uma mudança na 
forma como a informação é entregue. O arquivo 
único com dados padronizados e registros 
atualizados facilita o monitoramento e acelera 
os processos de apuração, como o FGTS (fundo 
de desemprego), por exemplo.

Preparação

As empresas devem ajustar seus sistemas agora, 
a fim de estarem prontas para trabalhar com a 
plataforma de testes do eSocial para dados da 
empresa e, posteriormente, estarem em condições 
de cumprir a partir de janeiro de 2018.

As informações dos empregadores e dos 
empregados devem ser atualizadas para atender 
aos requisitos legais.
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PERGUNTAS 
FREQUENTES

Que departamentos da empresa devem 
ser envolvidos?
Para atender às novas obrigações do eSocial, 
sua empresa deve fazer uma série de 
mudanças em suas estruturas de relatórios; 
adaptar os sistemas, processos e ações para 
gerenciar a mudança. O escopo do trabalho é 
muito amplo e envolve todos os subprocessos 
de recursos humanos e outras áreas da 
empresa, tais como: TI, Segurança e Medicina 
no Trabalho (provedor interno ou externo) e o 
seu departamento jurídico.

Que ajuste de sistema eu preciso fazer?
Todos os sistemas de RH devem ser adaptados 
para cumprir com os requisitos do governo. O 
sistema de folha de pagamento da sua empresa 
irá sofrer a maior parte da adaptação devido 
ao seu envolvimento na maioria dos processos 
de RH. E, para estar em conformidade com 
as regras do eSocial, o sistema exigirá mais 
dados do que as empresas atualmente tem 
registrados. Provavelmente, será necessária 
uma atualização dos sistemas da empresa para 
fazer a avaliação dos dados.

Que informações do empregador eu 
preciso atualizar?
A legislação trabalhista brasileira é muito 
complexa e, através do eSocial, espera-
se que as informações da empresa sejam 
mais organizadas e segmentadas. O 
relacionamento correto deve ser estabelecido 

com entidades governamentais para mitigar 
qualquer exposição da empresa e penalidades 
posteriores no futuro.

De acordo com o manual oficial, existem 
centenas de categorias de dados para 
corresponder, incluindo a classificação da 
previdência social, nível de risco no trabalho, 
tipo de empresa (industrial, serviços, comércio, 
produtores rurais, etc.), tipos de salários, 
horários, tabelas de cargos e assim em geral.

Que informações do funcionário eu 
preciso atualizar?
É obrigatório que os funcionários forneçam 
certas informações como parte do processo 
de contratação da empresa. As empresas 
devem certificar-se de que estas informações 
estão corretas e completas. Muitas empresas 
brasileiras embarcaram em campanhas 
internas para avaliar as atuais informações 
dos funcionários, preencher o que está 
faltando e corrigir o que não está de acordo 
com os requisitos do eSocial. As principais 
identificações brasileiras obrigatórias são CPF, 
RG, CNH e CTPS.

Como faço para trabalhar com a 
plataforma de teste do eSocial?
O primeiro passo envolve empresas que enviam 
seus arquivos (extensão XML) para validar a 
estrutura e o banco de dados. Uma vez que o 
sistema de RH e de folha de pagamento tenha 
sido atualizado e um processo envolvendo 
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o sistema de folha de pagamento concluído, 
as informações devem ser enviadas para a 
plataforma do governo através do sistema de 
mensagem do eSocial, ou através do site do 
governo. Devido ao volume de informações, é 
mais comum para as empresas usar o sistema 
de mensagens do eSocial. 

Para obter acesso dentro da plataforma 
do eSocial para enviar as informações, as 
empresas devem usar seu certificado digital 
atual.

Como posso saber quando a minha 
empresa está pronta para cumprir com o 
eSocial?
O período de teste é quando quaisquer 
inconsistências devem ser identificadas e 
corrigidas. É também um momento para 
as empresas revisarem os seus processos 
internos – incluindo aqueles que envolvem 
RH – e fazer ajustes para garantir fluxos de 
informação em tempo hábil.

Depois que os testes do eSocial estiverem 
concluídos e todos os eventos forem ajustados 
e validados, as empresas podem se considerar 
preparadas para cumprir o eSocial.

O que pode dar errado com a preparação 
do meu eSocial?
Falta de informação dos funcionários 
e sistemas de RH inadequados para o 
processamento e envio de informações para 

a plataforma do governo são os principais 
obstáculos que as empresas podem enfrentar.

Conforme mencionado acima, os ajustes do 
processo de RH são fundamentais para atender 
às exigências do eSocial e, portanto, a mudança 
cultural deve ser antecipada e suportada em 
conformidade.

Existem sanções se a minha empresa 
não cumprir com o eSocial?
As penalidades são as mesmas previstas 
na legislação vigente, considerando a 
especificação, as características e os 
regulamentos de cada evento. No entanto, 
deve-se notar que no momento da publicação, 
não houve esclarecimento ou penalidades 
específicas delineadas pelo governo que 
estejam diretamente relacionadas com as 
empresas que não estejam de acordo com o 
eSocial. 

Quem pode me ajudar a garantir de que 
estou certo?
Recomenda-se que as empresas busquem 
uma avaliação de sua configuração existente 
para determinar qual preparação é necessária 
e que nível de suporte de um parceiro de 
negócios pode ser necessário. Se você gostaria 
de conversar com a TMF Brasil sobre esta 
avaliação, entre em contato com a equipe de 
especialistas  – 

tmfgroupbrasil@tmf-group.com
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Como a TMF Brasil pode ajudar?
A TMF Brasil pode ajudá-lo com uma avaliação de 
seu banco de dados atual e conclusão do seguinte::

• Atualizar dos registros da empresa e dos 
funcionários. Mapear, validar e combinar a 
tabela com o sistema de folha de pagamento; e 
identificar possíveis inconsistências para ajustar 
essas entradas para serem compatíveis com o 
eSocial.

• Implementar uma solução tecnológica com 
dados integrados classificados como não 
periódicos (contratação, rescisões, férias, licença 
temporária, liberação de variáveis, mudança de 
dados de contrato de trabalho) de acordo com os 
eventos desta categoria definidos pelo eSocial.

• Fornecer uma solução tecnológica para a 
transmissão dos seguintes eventos de Segurança 
e Medicina no Trabalho (SMT): Atestado de 
Saúde Ocupacional (ASO), Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Comunicação de Acidente de Trabalho 
(CAT), Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) 
e em parceria com o prestador de serviço de SMT, 
garantir o envio correto dos eventos relacionados 
a este tópico. 
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CONCLUSÃO

A expectativa é que o eSocial reduza a 
burocracia e aumente a responsabilidade 
corporativa no fornecimento de informações. 
O sistema terá um grande impacto no 
gerenciamento e na governança da empresa, já 
que o eSocial fará com que a regulamentação 
do trabalho seja mais clara e centralizada. O 
eSocial também deverá aumentar as receitas 
fiscais do governo, já que o número de 
empresas que evitam o pagamento de impostos 
reduzirá.

A adaptação de sistemas para atingir o 
compliance com o eSocial envolve uma 
grande quantidade de trabalho específico, 

principalmente para médias e grandes 
empresas que devem enviar todas as 
informações a partir de 2018. Recomenda-se a 
escolha de um parceiro de negócios local para 
ajudá-lo neste empreendimento, no entanto os 
recursos internos também devem ser alocados 
para o tempo integral necessário para atingir 
a normalidade e equalização em todas as 
atividades relacionadas à conformidade com o 
eSocial. 

A TMF Brasil recomenda que as empresas 
iniciem seus ajustes do eSocial agora, já que 
a data de início de janeiro de 2018 está se 
aproximando rapidamente.

Sobre os autores 

Sergio Barbosa 
Supervisor do eSocial 

Sergio trabalhou com os 
departamentos de RH 
de grandes empresas 
nos últimos 15 anos 

com foco na administração de pessoal e 
questões relacionadas. Ele desenvolveu 
vários produtos, soluções e fluxos de 
processos projetados. Na TMF Brasil, Sergio 
lidera o eSocial; fornecendo suporte aos 
departamentos de RH, folha de pagamento 
e TI de clientes, além de gerenciar vários 
projetos. Sergio tem um vasto conhecimento 
das complexas leis trabalhistas brasileiras. 

Anderson Gottardi    
Diretor de Outsourcing de 
RH e folha de pagamento

Anderson tem mais de 15 
anos de experiência com 
centros de prestação de 

serviços. Trabalhou nos departamentos de RH 
de empresas nacionais e multinacionais, com 
foco em folha de pagamento, administração 
de benefícios, relações trabalhistas e 
administração de pessoal. Na TMF Brasil, 
Anderson é responsável pela implementação 
e operação de rotinas de melhoria contínua 
para assegurar que os serviços de RH e folha 
de pagamento sejam fornecidos aos clientes. 
Anderson também está envolvido na gestão 
de personalização do sistema de folha de 
pagamento de acordo com a legislação local 
e as necessidades de negócio do cliente.
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Entre em contato

Está com dúvidas sobre o que você leu 
aqui ou gostaria de obter mais infor-
mações? Entre em contato com nossa 
equipe no Brasil:

tmfgroupbrasil@tmf-group.com

Nota Legal: Embora tenhamos tomado medidas razoáveis para fornecer informações precisas e atualizadas nesta publicação, não damos qualquer garantia ou representação, 
expressa ou implícita, a este respeito. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

As informações contidas nesta publicação estão sujeitas a mudanças legais (fiscais) em diferentes jurisdições em todo o mundo. Nenhuma das informações contidas nesta 
publicação constitui uma oferta ou solicitação para negócios, uma opinião relativa a nossos serviços, uma recomendação para engajar em qualquer transação ou nos obrigar 
sob uma perspectiva jurídica, fiscal, financeira, de investimentos ou como consultores contábeis. Nenhuma ação deve ser tomada com base nestas informações sem prévia 
consulta a um profissional independente. Nós não nos responsabilizamos por quaisquer perdas ou danos que venham a acontecer como resultado de seu uso ou convicção 
quanto às informações aqui contidas. 

Esta é uma publicação da TMF Group B.V., P.O. Box 23393, 1100 DW Amsterdã, Holanda (contact@tmf-group.com). TMF Group B.V. faz parte da TMF Group, que consiste em 
um grupo de empresas em todo o mundo. Qualquer empresa do grupo não é um agente registrado de outra empresa do grupo. Uma lista completa com os nomes, endereços e 
detalhes do estatuto jurídico das empresas estão disponíveis em nosso website. 

© Junho 2016 TMF Group B.V.

Sobre a TMF Group

A TMF Group é líder global na prestação 
de serviços de negócios de alto valor 
para clientes que operam e investem 
globalmente.

Nos concentramos no fornecimento de 
serviços administrativos, financeiros, 
jurídicos e de recursos humanos 
altamente especializados que permitem 
aos nossos clientes operar suas 
estruturas corporativas, veículos de 
financiamento e fundos de investimento 
em diferentes localizações geográficas.

Nossos principais serviços podem ajudar 
empresas de todos os portes com RH 
e folha de pagamento, contabilidade 
e impostos, serviço de secretaria 
corporativa, estruturação corporativa 
internacional e finanças estruturadas – 
seja para uma empresa que queira ser 
globalizada, ou que precisa de suporte 
para otimizar as operações existentes.


