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Agenda 

eSocial – Revolução no Mundo Corporativo já é realidade! 

Atualização das Informações – Site, Portal Web, DCTFWeb e GRFGTS 

Implantação do eSocial – Mudança Cultural e Parte Prática 

Espaço para o Esclarecimento de Dúvidas 



http://www.esocial.gov.br/
https://youtu.be/dlEDvGInU44


eSocial  
Revolução no Mundo Corporativo já é realidade! 



 

 

 

O eSocial é o instrumento de unificação da prestação das informações  
referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas  
e tem por finalidade padronizar sua transmissão, validação, armazenamento e 

distribuição, constituindo um ambiente nacional. 
 

 Decreto 8373, de 2014 
Presidência da República 

Objetivo: propor uma enorme ampliação do detalhamento dos dados que, 
consequentemente, permitirá maior alcance e rigor dos órgãos fiscalizadores no 

cumprimento das obrigações principais e acessórias. 

http://www.esocial.gov.br/
Decreto eSocial 8373 de 2014.pdf
Decreto eSocial 8373 de 2014.pdf


Cenário Proposto Cenário Atual 



MOS – Manual de Orientações 
Versão 2.4 (Março/2018): Oficial: 07/03/2018 

Versão 2.4.02 (Julho/2018): Oficial: 06/07/2018 
 

Notas Orientativas 

Leiaute 
Versão 2.4.02 (Março/2018) 

Beta: 20/02/2018  
Oficial: 07/03/2018 

 

Notas Técnicas 
 
 
 
  
 

 
Esquemas XSD 

Atualizado em 24/04/2018 
 
 

Nº 01 – 21/03/2018 Nº 05 – 23/052018 

Nº 02 – 12/04/2018 Nº 06 – 25/05/2018 

Nº 03 – 19/04/2018 Nº 07 – 13/06/2018 

Nº04 – 10/05/2018 Nº 08 – 25/07/2018 

Nº 001 – Perfil de Procuração Eletrônica (12/2017) 

Nº 002 – Desligamento no Faseamento (12/2017) 

Nº 003 – Envio dos Eventos de Tabela (12/2017) 

Nº 004 – Envio de Informações dos Treinamentos das NR (03/2018) 

Nº 005 – Envio  dos Eventos de Desligamento (04/2018) 

Nº 006 – Envio dos Eventos Periódicos (05/2018) 

Documentação 
 https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica  

1.MOS 2.1 - Manual de Orientação do eSocial.pdf
http://www.esocial.gov.br/
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica
https://portal.esocial.gov.br/institucional/documentacao-tecnica


Fonte: https://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-sera-implantado-em-cinco-fases-a-partir-de-janeiro-de-2018  

 

Implantação em  
5 fases a partir  

de janeiro de 2018 

Cronograma 

Esta substituição foi postergada para  
Agosto/2018, conforme  publicação  
da Receita Federal sobre a DCTFWeb. 

Cronograma_eSocial_DOU_25062015.pdf
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Maior complexidade em relação às demais obrigações SPED; 
 
Exigência de atualização de 100% dos cadastros de funcionários; 
 
Necessidade de adquirir ou adaptar os sistemas de geração dos arquivos digitais; 
 
Cumprimento do prazo estabelecido pelo governo na entrega das informações. 

Desafios para as Empresas 



Preparação para Implementação 

CONSCIENTIZAR 
 
Uma das questões mais importantes para o sucesso da implementação é a 
conscientização de que o eSocial, embora tenha maior impacto na área de 
Recursos Humanos, envolve a empresa toda, pois requer além das informações 
de gestão de pessoas, também informações fiscais, contábeis, legais, segurança e 
saúde, tecnologia da informação, etc. 



O eSocial impacta de uma forma mais forte os departamentos de RH e o DP, isto porque: 
 
 ao RH, normalmente cabe a responsabilidade pela gestão do relacionamento com os 

colaboradores (recrutamento, retenção de talentos, desenvolvimento, treinamento, 
planos de benefícios, etc). 

 
 o DP, por sua vez que tem a função operacional, ou seja, cabe a ele proceder as 

admissões dos colaboradores, elaborar folha de pagamento, calcular e determinar o 
pagamento de verbas trabalhistas, rescisões, cumprimento de obrigações acessórias 
(SEFIP, CAGED, RAIS, etc), recolhimento de encargos (contribuição previdenciária, 
FGTS e IRRF) 

Preparação para Implementação 



Preparação para Implementação 

Envolvimento da Direção da Empresa (Alta Administração) 
 
Atuar como facilitador, tendo por fim dar suporte, garantir a integração, a 
comunicação, troca de informações entre vários setores da empresa. 



Reorganização da Empresa 

O eSocial é uma grande oportunidade para que se promova uma reorganização da empresa 
e mudanças na cultura organizacional. A mudança terá que começar de cima para baixo, 
isto é, dos líderes para os colaboradores. Será necessário rever vários processos, como por 
exemplo: 

 
a) Validação de cadastro dos colaboradores; 
b) Criar processo de comunicação intersetorial e também entre os estabelecimentos da empresa ou melhorar  

os canais de comunicação já existentes entre todos os envolvidos, tornando a comunicação rápida, efetiva  
e transparente; 

c) Acabar com a crença de que este trabalho é meu e aquele é seu. O trabalho é de todos e todos devem 
interagir; 

d) Reanalisar o sistema de cargos e salários; 
e) Analisar o cadastro de horário, realização excessiva de horas extras; 
f) Proceder revisão na relação de rubricas, saber o que cada rubrica representa e correlacioná-la com a Tabela 3 

do eSocial, verificando as incidências efetivas sobre elas, ou seja, ver se a tributação está em conformidade 
com as normas legais, especialmente observando as recentes alterações na legislação trabalhista e 
previdenciária, evitando assim que a empresa recolha tributos a maior ou a menor. Esta prática evita o 
crescimento do passivo trabalhista. 



Gestores – Ações Necessárias 

Caberá a estes profissionais: 
 
 Melhorar a integração entre os sistemas; 

 
 Gerenciar documentos e ferramentas (workflow); 

 
 Cuidar para que sejam fornecidas informações precisas e tempestivas; 

 
 Fazer o diagnóstico da situação atual da empresa identificando os problemas; 

 
 Atacar as inconsistências decorrentes de descumprimento da legislação; 

 
 Mudar a cultura dos colaboradores; 

 
 Identificar a necessidade e garantir a capacitação dos colaboradores. 



Relação Empresa x Escritório de Contabilidade 

As empresas que passarão a escritórios de contabilidade o encargo do 
preenchimento e envio dos eventos eSocial, não podem achar que a 
responsabilidade passará a ser só do escritório contratado. Vale lembrar que 
as informações necessárias serão repassadas ao escritório pelos empregados 
da empresa, portanto se estes empregados não efetuarem este repasse de 
forma correta, o escritório irá replicar a informação incorreta. 
  
Portanto, o caminho da preparação é: qualificação profissional, reciclagem 
quanto às normas trabalhistas e previdenciárias, normas de segurança e saúde 
no trabalho, natureza jurídica das rubricas, cumprimento do contrato de 
trabalho, normas de terceirização, entre várias outras. 
  
Deve ser dada especial atenção quanto aos prazos do fornecimento das 
informações aos escritórios contratados. Pois o escritório precisará de tempo 
hábil para inserir as informações no sistema.  

 



Pontos de Atenção 
A empresa deve ficar atenta aos seguintes pontos: 
 
a) Abrace o eSocial o quanto antes. Deixar para se preocupar com o eSocial 
apenas quando da sua obrigatoriedade é uma atitude “suicida”. A empresa 
que assim proceder não terá tempo hábil para se preparar, treinar seus 
colaboradores, proceder a reciclagem e, principalmente auditar as rotinas de 
trabalho com a finalidade de suprimir os erros e vícios adquiridos para evitar 
autuações e imposições de pesadas multas. 
 
b) Traga seus processos para a luz da legislação. Certifique-se de que o se faz 
na empresa está de acordo com as normas legais. 
 
c) Audite a origem de cada informação e sua qualidade. Isto vai garantir a 
assertividade da implantação do sistema eSocial. Não confie cegamente no 
software. Veja se o processo está correto. O software sozinho não vai resolver. 
É necessário o concurso de pessoas competentes e treinadas. 



Pontos de Atenção 
d) As informações inseridas no eSocial serão validadas, portanto, é necessário 
poder comprovar documentalmente, quando solicitado, o que foi inserido. 
 
e) Se identificar algum descumprimento da legislação ou não observância dos 
processos estabelecidos faça a correção de imediato, pois as inconformidades 
poderão gerar autuações e multas; 
 
f) Tenha em mente que preparar-se para a futura implantação do eSocial não 
é um custo mas sim um investimento que não só acarretará a redução dos 
custos empresariais (passivo trabalhista, multas etc.), redundando em 
economia, mas evitará dissabores com a fiscalização. 



Fiscalização – Verdadeira Revolução 

A implantação do eSocial acarretará uma verdadeira revolução na fiscalização dos 
órgãos envolvidos, tornando-a mais rápida e abrangente. Isto acarretará um 
grande impacto nas empresas. 



Penalidades – Multas Administrativas 

Empregado Não Registrado 
 

Empregadores em geral - multa de R$ 3.000,00 por empregado não registrado,  
acrescido de R$ 3.000,00 em cada reincidência 

 
Microempresas (ME) e empresas de pequenos porte (EPP) - multa final de R$ 800,00  

por empregado não registrado 
 
 

Falta de Anotações 
 

Multa administrativa por falta de anotação de dados relativos ao contrato (admissão, duração e efetividade do 
trabalho, férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador) - R$ 600,00 por 

empregado prejudicado 
 

Na fiscalização trabalhista, quanto à infração por falta de registro, não se aplica o critério de dupla visita 
 

Os valores das multas administrativas expressos em moeda corrente serão reajustados anualmente pela Taxa 
Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, ou pelo índice que vier a substituí-lo. 



Penalidades – Multas Trabalhistas 

Férias 
 

Infração relativa às férias 
 

Empresa com 200 empregados 
 

Multa por empregado 160 Ufirs = R$ 170,25 
 

Por exemplo, 200 empregados = R$ 34.050,00 
 

Podendo dobrar na reincidência = R$ 68.100,00 



Penalidades – Multas Previdenciárias 

Folha de Pagamento 
 

Deixar a empresa de preparar a folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas  
a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com os demais padrões e 

normas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, multa a partir de R$ 2.331,32.   
 

Multa máxima: 233.130,50 



Apdata 
Soluções em  

Gestão de Pessoas 



Modalidades e Serviços 



Níveis de Serviço Apdata 
Comparativo 



GA - Global Antares 
Produto Conceito 



Produto 
Conceito 

• Base de Dados única para todos os 

sistemas em todos os países. 

 

• Sistemas Integrados por natureza, 

núcleo de dados comum a todos os 

sistemas. 

 

• Flexibilidade nativa para adaptações 

rápidas através de parâmetros o que  

evita customizações. 



Portal de Recursos Humanos 

















VERSÃO MOBILE 
MOBILIDADE E AGILIDADE  

que você precisa para acessar o seu 
Portal de RH em qualquer lugar. 



Aplicativo Apdata 

Gerencie as requisições de seus funcionários 
em apenas um clique, como programação de 
férias, inclusão de novos dependentes, 
proposta de aumento salarial, entre outras 
solicitações. 



Consulta do Demonstrativo de Pagamento de 
todos os meses. 

 

Envio do demonstrativo (em PDF) por e-mail. 

 

Demonstrativo de Pagamento 



Espelho de Ponto 

Consulta do Espelho de Ponto de todos os 
meses. 
 

Visão geral ou detalhada. 

 

 



Lista e pesquisa os contratados da empresa. 
 

Informações rápidas de contato, local, entre 
outros. 

 

 

Lista de Contratados 



Lista e pesquisa todas as requisições 
pendentes do usuário. 
 

Visão geral ou detalhada e execução de ações 
(aprovação, reprovação, devolução para 
ajustes, entre outros). 

 

 

Minhas pendências 



Marcação de ponto pelo celular, de  acordo 
com o horário do servidor. 

 

GEOLOCALIZAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE 
PONTO NO APLICATIVO APDATA.  

 

O aplicativo Apdata permite que o 
colaborador marque o ponto de forma 
simples e de qualquer lugar. Com o recurso 
de geolocalização, é possível configurar locais 
estratégicos para marcação de ponto 

 

 

Relógio Virtual 



Apdata e o eSocial 



Módulos eSocial 



Fluxograma eSocial 



DIFERENCIAIS 
 

Gerenciamento eficiente de todos 
os eventos gerados para serem 
enviados (Mensageria), com a 
administração das quantidades 

originadas, prazos de envio, 
pendências e controle de status. 

PAINEL DE 
GERENCIAMENTO 

DIFERENCIAIS 
 

Gerenciamento eficiente de todos 
os eventos gerados para serem 
enviados (Mensageria), com a 
administração das quantidades 

originadas, prazos de envio, 
pendências e controle de status. 



Consultorias  
eSocial 

• A Apdata inovou seus serviços para atender seus clientes da 
forma mais completa possível e criou duas consultorias voltadas 
para os processos do eSocial:  

Consultoria de Processos Consultoria de Medicina e Segurança   





Fiquem com os nossos especialistas  
PATRICIA LOPES e ARAKEN MOREIRA 

Ficamos à 
disposição. 



Atualização das Informações 
Site eSocial, Portal Web, DCTFWeb e GRFGTS 



Site 
 https://portal.esocial.gov.br/  

http://www.esocial.gov.br/
https://portal.esocial.gov.br/
https://portal.esocial.gov.br/
https://portal.esocial.gov.br/


Portal Web 
 

Manual do Usuário: https://portal.esocial.gov.br/institucional/manual-web-geral/manual-web-geral   

https://login.esocial.gov.br/login.aspx 
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É a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos. Trata-se 
da obrigação tributária acessória por meio da qual o 
contribuinte confessa débitos de contribuições 
previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros.  
 
Substitui a declaração GFIP e seu sistema SEFIP como 
instrumento de confissão de dívida. 
 
Prazo: Será obrigatória em relação aos tributos  
cujos fatos geradores ocorrerem: 
 

• Para o 1º grupo (Janeiro/2018):  
a partir do mês de Agosto/2018 
(antes era Julho/2018) 
 

• Para o 2º grupo (Julho/18):  
a partir do mês de Janeiro/2019   

DCTFWeb  
 



DCTFWeb  
 



DCTFWeb  
 



Pelo novo modelo, a emissão da guia para recolhimento do FGTS mensal e rescisório será feita a partir da 
transmissão dos seguintes eventos ao eSocial: 
Relativos à folha de pagamento: 
 S-1200: Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS; 
 S-1299: Fechamento dos Eventos Periódicos. 
Relativos às verbas rescisórias: 
 S-2299: Desligamento; 
 S-2399: Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário – Término (Diretor não Empregado); 
 S-1200: Remuneração do Trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS (caso a 

remuneração informada influencie no valor base para fins rescisórios) ao CAGED. 
 
Guias substituídas: O recolhimento do FGTS será realizado por meio da GRFGTS (Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que substituirá a GRF (Guia de Recolhimento do FGTS) e a GRRF 
(Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS). 
 
Prazo: Conforme a Circular CEF nº 818 de 30/07/2018, as guias referentes aos recolhimentos rescisórios  
(GRRF) poderão ser utilizadas pelos empregadores para aqueles desligamentos de contratos de trabalho  
ocorridos até 31 de outubro de 2018, ou seja, a partir de 1º de novembro de 2018 deverá ser utilizado  
o novo modelo (GRFGTS). Para a guia mensal os fatos gerados em novembro serão recolhidos até o dia 7  
do mês subsequente (dezembro de 2018). 

 

GRFGTS 
 

http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28164216/do1-2018-07-02-circular-n-815-de-26-de-junho-de-2018-28164195
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28164216/do1-2018-07-02-circular-n-815-de-26-de-junho-de-2018-28164195
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http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28164216/do1-2018-07-02-circular-n-815-de-26-de-junho-de-2018-28164195


Documentações Oficiais 
 
 Circular Caixa nº 814, de 12 de junho de  2018 sobre o Manual de Orientações (versão 3.0): 
http://www.caixa.gov.br/Downloads/FGTS-circulares-caixa-fgts2018/Circular_CAIXA_814_2018.pdf  
 
 Manual de Orientações (versão 3.0): 
http://www.caixa.gov.br/Downloads/fgts-manuais-operacionais/Manual_GRFGTS_CAIXA_v3.pdf  
 
 Circular Caixa nº 815, de 26 de junho de 2018 sobre os procedimentos pertinentes à geração e arrecadação 

da guia de recolhimento rescisório do FGTS durante período de adaptação à obrigatoriedade à prestação de 
informações pelo eSocial: 
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-
/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/28164216/do1-2018-07-02-circular-n-815-de-26-de-junho-de-
2018-28164195  

 

GRFGTS 
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Implantação do eSocial 
Mudança Cultural e Processos Internos 



Preparar e/ou capacitar as pessoas 

Desenvolver e/ou mapear os processos  

Adaptar e/ou adquirir tecnologia  

Tecnologia 

Processos 

Pessoas 

Mudança de Cultura 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Admissão 

• Fazer a qualificação 
cadastral antes de 
combinar a data de 
admissão com o 
contratado para evitar 
que na transmissão ao 
eSocial ocorram erros 
e o prazo não seja 
cumprido gerando 
multas para a 
organização. 

• Quando entrar SST – 
Segurança e Saúde no 
Trabalho atenção para 
a data do exame 
admissional. 

Afastamentos 
Retroativos 

• Conscientização dos 
gestores na 
informação imediata 
do afastamento para 
não gerar envio de 
informação fora do 
prazo ao eSocial e a 
necessidade de 
abertura de 
competências 
anteriores que 
impactarão além do 
retrabalho do RH, em 
multas por 
recolhimento de 
competências 
anteriores. 

Rescisões 
Complementares 

• As rescisões 
complementares por 
motivo de horas extras 
de meses anteriores e 
comissões não serão 
tratadas como 
rescisões legalmente 
previstas, 
diferentemente de 
quando trata-se de 
PLR, Acordo Coletivo, 
Quarentena e Stock 
Options). Elas 
impactarão em 
reabertura de 
competência e 
geração de multas e 
atrasos no 
recolhimento dos 
encargos por parte do 
governo. 

Programação  
de Férias 

• Cuidado com as férias 
retroativas ou “de 
gaveta”, pois estas 
também serão 
prestadas ao governo 
na data da efetiva 
saída.  

Pontos de Atenção 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aumento Salarial 
Retroativo 

• Também chamarão a 
atenção do governo. 
Uma diferença de 
salário significa um 
pagamento de 
salário em atraso. 

Acordo Coletivo 
Retroativo 

• A data de 
homologação do 
acordo é o fator 
determinante para 
que as diferenças de 
salário e as 
complementares 
sejam pagas em 
competências 
posteriores sem 
penalidade. Cuidado 
para que esta data 
seja cumprida em 
folha. 

Apuração do Ponto 

• Embora seja muito 
difícil, a apuração 
correta dentro da 
competência é um 
fator de maior 
tranquilidade para as 
organizações. 

Ordem Cronológica 
dos Acontecimentos 

• O eSocial está 
amarrando cada vez 
mais a ordem dos 
acontecimentos. 
Para evitar problema 
e retrabalho é 
importante que não 
ocorram retificações 
desnecessárias. Por 
exemplo: enviar a 
folha de pagamento 
após toda validação 
de remuneração e 
encargos para depois 
saber que deixou de 
pagar algo em folha 
que poderia ter 
vindo no prazo.  

O planejamento e a conscientização da 
organização com o cumprimento  

dos prazos é fator relevante  
de sucesso no eSocial. 

Pontos de Atenção 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Atividade Data Status 

1 Após a qualificação cadastral realizar  a admissão do trabalhador 

2 Transmitir a admissão ao eSocial  

3 Processar as férias do mês 

4 Fazer o acompanhamento dos afastamentos temporários e transmiti-los ao eSocial 

5 Processar as rescisões do mês e validar os valores gerados para transmissão ao eSocial 

6 Após a validação, transmitir as rescisões ao eSocial 

7 Verificar as transferências do mês entre as empresas e transmiti-las ao eSocial 

8 Calcular e validar o adiantamento quinzenal 

9 Calcular e validar as férias de próximo mês que serão pagas no mês de referência 

10 Gerar e validar a compra de benefícios 

11 Gerar a prévia da folha de pagamento e conferir 

12 Calcular e validar a folha de pagamento 

13 Gerar os eventos de remuneração para transmiti-los ao eSocial 

Processos Internos 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº Atividade Data Status 

14 
Transmitir ao eSocial os eventos com impacto nas guias de encargos como desoneração, notas 
fiscais de retenção de tomador de serviço, Funrural 

15 Calcular e validar os encargos 

16 Calcular e validar a provisão 

17 Validar o retorno dos encargos 

18 Gerar a guia para pagamento da GFIP no ambiente da Caixa 

19 Gerar a DARF para pagamento do INSS na DCTFWeb 

20 Gerar a DARF para pagamento de IRRF 

21 Gerar e validar o contábil 

22 Transmitir o CAGED 

23 Fazer o fechamento do eSocial 

24 Fazer o fechamento da competência 

Processos Internos 
 



Proposta de valor  
 



Definição do produto: 

8/17/2018 64 

• Solução on-line para a preparação da entrega do eSocial (pode ser usada em computadores e dispositivos 
móveis) composta de: 

 

• PRODUTO 
1. Manual operacional que te ajudará na organização das tarefas do eSocial por fases 

2. Passo a passo de como realizar as tarefas com orientações práticas no software Sage: orientações nas formas 
de texto e vídeo 

3. Painel de controle que monitora a evolução das tarefas por usuário (cliente ou colaborador) 

4. Possibilidade de criação de até 20 usuários para utilização da ferramenta (cliente ou colaborador) 

5. Ferramenta de busca on-line para acesso ao acervo IOB de conhecimento sobre o Programa eSocial 



OUTROS BENEFÍCIOS 

1. Três Workshops semanais de 4 horas que tratam o e-Social de forma teórica e prática:  
Treinamento prático em que nossos instrutores apresentarão como realizar cada fase do e-Social em seu software. 

2. Certificação para cada fase do e-Social, que pode ser obtida mediante a realização de uma prova:  
Cada participante, desde que complete 75% do treinamento e consiga 70% de aprovação na prova, obterá uma certificação e-
Social Sage. 

3. Três “Direto ao Ponto” diários, de 1 hora cada, para sanar dúvidas de sua equipe de forma ágil e assertiva:  
Sessões para que você possa tirar dúvidas cadastrais, como enviar as informações e entender como corrigir os erros de submissão 
do e-Social. 

4. Canal de interação virtual com nossos consultores, no qual você poderá enviar suas dúvidas sobre o e-Social e suas tarefas.  

5. IOB Guia Prático de Rubricas e Incidências – Comercializado por R$150, liberado gratuitamente aos clientes Sage Solução e-
Social 

6. CNAE X Folha de Pagamento – o usuário pode visualizar se uma atividade é permitida ou não para o Simples Nacional e, caso 
sim,qual anexo de tributação do Simples Nacional ela se enquadra, assim como as alíquotas de folha de pagamento exigidas para 
esta atividade (cota patronal, código FPAS, alíquota de terceiros e alíquota nominal do RAT). 

 

 
 

 



IOB 
ANÁLISE E 
AVALIAÇÃO DE 
RISCOS 

eSOCIAL 

Tudo certo para o cliente Corporate 
enviar as informações da sua empresa 
ao fisco 



A visão dos nossos profissionais  

Com base nos projetos desenvolvidos pela SAGE IOB, apontamos os principais fatores de risco na 
implantação do projeto eSocial:  

93% 
das empresas necessitaram adequar, ou implantar, os controles sistêmicos e eletrônicos das rotinas de 
medicina e segurança do trabalho; 

das empresas precisaram revisar as práticas trabalhistas, legais e de segurança do trabalho para adequar-se às 
novas exigências; 

das rubricas analisadas apresentam algum tipo de inconsistência; 

dos campos exigidos nos leiautes não constavam nos sistemas das empresas; 

89% 

53% 
73% 

IOB ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS  -  eSOCIAL 



Como ajudamos você 

Mapeamento Geral de Campos 
Avaliamos a aderência de seus sistemas, processos, políticas e 
normas internas, práticas trabalhistas, legais e de segurança do 
trabalho às exigências do eSocial, identificando informações 
faltantes, inconsistências ou necessidades de adequações. 
 
Análise dos Riscos | Exposição Âmbito eSocial 
Diante do resultado obtido no Mapeamento Geral de Campos, 
proporemos a revisão de aspectos determinantes para garantir o 
êxito na implementação do eSocial.  
 
Avaliação da Tabela de Incidências 
Análise da tabela de incidências dos eventos da empresa de 
acordo com a legislação, identificando potenciais divergências da 
incidência as contribuições previdenciárias e trabalhistas. 
 
 
 
 
Cruzamento das Obrigações Acessórias 

Realizaremos os cruzamentos das informações geradoras das 
contribuições trabalhistas e previdenciárias, com intuído de avaliar 
a consistência das mesmas, de acordo com a legislação vigente. 
 
Revisão de Cálculos Trabalhistas e Previdenciárias 
Revisaremos os cálculos trabalhistas e previdenciários (INSS, FGTS, 
IRRF), bem como as rotinas e processos de geração da folha de 
pagamento. Serão analisados os eventos: concessão de férias, 
rescisões, pagamento de benefícios indiretos e prontuário dos 
funcionários, entre outros. 
 
Certificação das informações geradas no eSocial 
Certificação do conteúdo dos arquivos digitais do eSocial gerados 
pela empresa através da aplicação de técnicas próprias de 
auditoria destinadas à validação e identificação de inconsistências, 
assegurando a conformidade das informações. 

IOB ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE RISCOS  -  eSOCIAL 
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