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1  
                            CCiinnttiiaa  NNaasscciimmeennttoo  AAlloonnssoo    

  

RESUMO 

Os órgãos governamentais estão se desenvolvendo cada vez mais em 
tecnologia, o E-Social vem para mostrar esse desenvolvimento. O E-Social não 
traz mudanças na questão trabalhista, apenas é um programa do governo 
federal que irá unificar o envio de informações das empresas para os órgão e 
entidades do governo federal. Ele irá mudar o tratamento dos dados de todas 
as empresas do Brasil, lidar com as obrigações fiscais, tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas. Com essa mudança temos um grande impacto 
sobre uma folha de pagamento, deve-se ter a preocupação de gerar 
corretamente as informações de recolhimento de encargos e impostos para os 
órgãos, e através deste recolhimento não haverá problemas com fiscalizações. 
Com mais controle sobre os cálculos e encargos e impostos gerados os órgãos 
federais terá mais controle para realizar as liberações dos benefícios como 
aposentadorias, FGTS e seguro desemprego e também esperam reduzir a 
burocracia para as empresas e facilitar a fiscalização das obrigações 
trabalhistas. Dessa forma, os profissionais da área de Recursos Humanos 
deverá se adaptar e ficar atento às novas exigências. Nesse “novo” sistema, 
tudo caminha para um futuro breve, onde muitas rotinas como declarações 
como RAIS, DIRF, CAGED e GFIP que são feitas mensalmente e anualmente 
irão desaparecer. Com toda essa mudança devemos ter profissionais 
capacitados obtendo resultados positivos para a organização. Sabe-se que 
toda implantação, mudanças e sistemas será trabalhoso, longo e de difícil 
caminho. Muitas mudanças acontecem na rotina do Departamento de Pessoal 
e não será diferente a adaptação com o E-Social e suas exigências.  
 
 
PPaallaavvrraass--cchhaavvee::  ee--SSoocciiaall,,  FFoollhhaa  ddee  PPaaggaammeennttoo,,  FFiissccaalliizzaaççããoo..  

 

ABSTRACT 

 

Government agencies are developing increasingly in technology E-Social 
comes to show that development. E-Social does not bring changes in labor 
question, only it is a federal program that will unify the shipping company 
information to the agency and entities of the federal government, it will change 
the processing of all companies in Brazil dealing with tax obligations, social 
security and labor. With this change have a major impact on a payroll, correctly 
should take care to generate charges and taxes gathering information for the 
organs, and through this gathering there will be problems with inspections. With 
more control over the calculations and charges and taxes generated federal 
agencies will have more control to achieve the release of benefits such as 



 
pensions, unemployment insurance and FGTS and also hope to reduce red 
tape for businesses and facilitate the monitoring of labor obligations. Thus, the 
professionals of Human Resources should be adapted and tuned become the 
new requirements. In this "new" system, everything goes for the near future, 
where many routines as statements as RAIS, DIRF that CAGED and GFIP are 
made monthly and annually will disappear. With all this change we have trained 
professionals with positive results for the organization. It is known that every 
deployment, changes and systems will be laborious, long and difficult path. 
Many changes take place in the routine of the Department of Personnel and will 
be no different adaptation to the E-Social and its requirements. 
 
Keywords: e-Social, Payroll, Oversight. 

 

11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

                

 O presente trabalho tem como tema o Impacto na Folha de Pagamento nas 

empresas após a implantação do e-Social. A folha de pagamento é um 

documento elaborado pela empresa, no qual se relaciona, além dos nomes dos 

empregados, o montante das remunerações, dos descontos ou abatimentos e 

o valor líquido a que faz jus cada um dos empregados. Com a implantação do 

e-Social a organização esta entrando em uma nova realidade para calcular a 

folha de pagamento, benefícios, encargos e transmissão dos dados. Quais 

serão as necessidades de conhecimento e atualização dos profissionais para o 

novo sistema E-Social? Os profissionais de Departamento de Pessoal deverão 

realizar treinamentos? As empresas deverão capacitar seus colaboradores 

para que ele consiga fazer um cadastro completo e eficiente, devido a essas 

mudanças a informatização e a atualização tecnológica será o diferencial, a 

substituição do papel pelos arquivos digitais tem conseqüências mais fortes 

para pequenas empresas, principalmente, porque quando forem enviadas as 

informações não há chance de alterações posteriores.  

 Durante o desenvolvimento do trabalho vamos relatar o impacto na folha de 

pagamento quando o e-Social for implantado. Apontar quais as obrigações 

trabalhistas será substituído com a implantação do E-Social, informar 

mudanças nos encargos, apontar a necessidade de profissionais capacitados e 

relatar prazos para entrega de arquivos. Tudo isso para obter uma fiscalização 

mais eficaz e rigorosa nas organizações. 

Nas escritas de Silva (2015 p.13) “O grande interesse do tema e-Social é 

demonstrar a informatização e aplicações novas regras e orientações dos 



 
procedimentos que envolvem o departamento de pessoal com a fase de 

implantação do sistema do e-Social”.  

Diante do exposto por Castro (2016) “Aperfeiçoar a tecnologia das informações 

de maneira eficiente pode ajudar o governo compartilhar informações. O 

importante de tudo isso é saber se os profissionais estão entendidos sobre o 

assunto”. 

O método de pesquisa a ser utilizado será bibliográfico, para Carvalho (2004). 

“A pesquisa bibliográfica é a busca de matérias para um trabalho de pesquisa a 

partir de referencias publicadas, analisando e discutindo as informações 

encontradas”. 

 

2. FOLHA DE PAGAMENTO  
 
A elaboração da folha de pagamento é obrigatória para o empregador, 

conforme menciona o artigo 32 da Lei n. º 8.212/91, de 24 de julho de 1991, 

que relata sobre a organização e o Plano de Custeio de Seguridade Social. 

Abaixo transcrevo o texto legal: 

Art. 32. A empresa é também obrigada a: 
I - preparar folhas- de- pagamento das remunerações pagas ou 
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os 
padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da 
Seguridade Social. (BRASIL, 1991) 

 

Neste mesmo dispositivo encontramos sobre o custeio do empregado através 

da folha de pagamento do empregado ainda deverá administrar a vida 

funcional dos lançamentos mensais como no mesmo artigo vemos no 

parágrafo segundo. 

 
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de 
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o 
montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e 
os totais recolhidos. (BRASIL, 1991) 

 
Para os órgãos competentes o empregador deverá manter as informações dos 

profissionais de maneira organizada e atualizada para fins fiscais como vemos 

no parágrafo terceiro. 

III – prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as 
informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na 
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos 
necessários à fiscalização. (BRASIL, 1991) 

 
No último parágrafo é mencionado que as empresas deverão realizar a 

transmissão de dados sobre a base de cálculos sobre o Fundo de Garantia e 



 
Instituto Nacional do Seguro Social através dos programas disponíveis, dentro 

do prazo legal. 

IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao 
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, 
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores 
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de 
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. (BRASIL, 
1991) 
 

Para se desenvolver uma folha de pagamento devidamente correta é preciso 

estar sempre atualizado. Neste particular Pantaleão (2015) afirmou que para 

fazer a parametrizações de uma folha de pagamento devemos primeiro basear-

se na legislação em vigor, obedecendo rigorosamente o fisco, os acordos 

coletivos e tipos de cálculos para cada empresa. 

 

Dentro de olhar de organização do Departamento de Pessoal deve seguir uma 

rotina árdua e estas atividades que para alguns são corriqueiras, mas em sua 

rotina estas atividades tem se tornado cada vez mais complexas de 

relacionamento interpessoal e profundos conhecimentos na aplicação da 

legislação. Conforme Lopes (1980, p. 22) descreve “O campo da administração 

de pessoal é muito extenso e compreende uma variedade de problemas, desde 

os de ordem econômica até as mais delicadas questões de psicologia 

individual e social”. 

 

3. E-SOCIAL  

 

O e-Social será fundamental para tornar mais fácil a vida das organizações 

promovendo a integração de diversos órgãos do governo com uma única fonte 

de informações, para cumprimento de diversas obrigações trabalhistas, 

previdenciária e tributária.  

 

Para conceituar o e-Social utilizo as palavras de Oliveira: 

O e - social é um projeto do governo federal que vai coletar as 
informações descritas no Objeto do e - Social, armazenados no 
Ambiente Nacional do e - Social, possibilitando aos órgãos 
participantes do projeto, sua efetiva utilização para fins 
previdenciários, fiscais e apuração de tributos e do FGTS. (Oliveira, 
2014, p. 42) 

 



 
O e-Social está sendo considerado pelos especialistas como o mais complexo 

projeto da família SPED porque exige uma coleção considerável de dados 

interdepartamental. Conforme apresentação no site da Receita Federal o SPED 

é o sistema público de escrituração digital faz parte do Programa de 

Aceleração do Crescimento do Governo Federal e constitui-se em mais um 

avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. 

 

Após a implantação do e-Social os impactos serão bem rigorosos para ambos. 

Conforme artigo do Nasajon (2014) os empregadores terão que cumprir a lei 

rigorosamente e não poderão negociar datas com seus empregados, será 

necessário cumprir os prazos legais. 

 

3.1 Objetivos  

 

Apresentar as vantagens, facilitações estratégicas e eventuais dificuldades, na 

utilização do e-social na área de administração de pessoal. 

 

Propiciar debate sobre a profissionalização na área de administração de 

pessoal, bem como, melhor intelecção administrativa financeira na gestão de 

pessoas.  

 
 

3.2 Benefícios  

 

Para os empregadores será a unificação dos envios de dados, em uma única 

plataforma.  

 

Para Tupinambá (2014) é a desburocratização, a substituição da extensa 

variedade de documentos exigidos pelos órgãos públicos evitará a injustiça 

histórica de empresas com boas práticas administrativas que costumavam ser 

penalizadas pela burocracia.  

 

Os benefícios para os empregados serão os seus direitos sendo fiscalizados e 

monitorados pelos órgãos trabalhistas, como informa Matavelli (2015), terão 

garantidos seus direitos trabalhistas pelo fato do governo ter em mãos todas as 

informações trabalhistas de que necessita para fiscalizar. 



 
 

3.3 Substituição de Obrigações Trabalhistas  

 

De acordo com Oliveira, 2014. Cerca de 80% das obrigações acessórias serão 

substituídas pelo e- Social, tais como: 

• Declaração de Imposto de renda de pessoal física; 

• Comunicação de Acidente de Trabalho; 

• PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário;  

• Arquivos Eletrônicos entregues a fiscalização; 

• Termo de Rescisão e Formulário de Seguro Desemprego; 

• Livro de Registro de Empregados;  

• Folha de Pagamento;  

• Guia de recolhimento do FGTS;  

• RAIS - Relação Anual de informações Sociais;  

• CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.  

 

As principais obrigações serão unificadas em um só programa, agilizando os 

processos do departamento de pessoal, e com isso, deixando o profissional 

mais comprometido com as obrigações. 

 

 

3.4 Apurações de Encargos  

 

As apurações de encargos sobre folha de pagamento não irão mudar, apenas 

a forma de apurar. Conforme afirma Oliveira (2014) as empresas deverão fazer 

seu fechamento, quando seu pagamento for de competência, até dia 30 não 

podendo deixar pagamento pendente para o mês seguinte. Fazendo o 

fechamento antes do dia 30 poderá causar diferenças na base de calculo. 

 

4 PROFISSIONAIS QUALIFICADOS  

 

Os profissionais de Recursos Humanos deverão ter como responsabilidade 

a verificação das inconsistências das informações no registro do programa 

de folha de pagamento e deverá estar capacitado para correções devidas. 



 
Qualquer mudança exige uma reeducação por parte das pessoas 

envolvidas, isso pode evitar problemas futuros. Diante disso afirma 

Rodrigues (2014) que o papel do departamento de pessoal é garantir a 

exatidão dos arquivos gerados das informações referente ao trabalhador e 

que as suas movimentações estejam alinhadas conforme legislação vigente 

no país. Utilizando a mesma linha de raciocínio Rocha (2014) afirma 

também que o governo terá um “raio-X” completo da empresa. Assim os 

profissionais participantes deverão se preparar o mais rápido possível, 

iniciando uma revisão de sua organização e rotinas do departamento de 

Recursos Humanos, para  cumprir os prazos estabelecidos. 

 

5 TRANSMISSÃO DE DADOS  

 

Os sistemas de folha de pagamento deverão ser automatizados, com isso, 

serão descomplicados os processos de envio. Todas as informações geradas 

serão centralizadas em um único local. Os softwares escolhidos pela empresa 

deverão tornar- se possível à gestão e a transmissão dos dados aos órgãos 

oficiais, de forma simples e eficiente. Conforme Oliveira (2014) Os eventos que 

compõem o e-Social deverão ser transmitidos mediante autenticação e 

assinatura digital utilizando o certificado digital. 

A principal finalidade do e-Social é criar um banco de dados único, 

sistematizando o gerenciamento e fiscalização das informações e 

possibilitando o compartilhamento em tempo real dessas informações entre os 

órgãos administrativos.  

  

5.1  Transmissão de Admissão  

Para explicar sobre transmissão da admissão ao e-Social utilizo as explicações 

de Oliveira (2014, p. 55):  

Admissão: O evento deve ser transmitido até o final do dia 
imediatamente anterior á admissão do empregado, sendo habilitada a 
recepção para o evento até 30 dias antes da data de admissão que 
está sendo informada. O evento pode ser cancelado até no próprio 
dia da admissão, caso esta não venha a ocorrer efetivamente. 
 

Fica muito claro que a contratação de um funcionário será feita com 

antecedência ao seu dia efetivamente de inicio de trabalho, devemos lembrar 

que uma admissão deve acontecer em prazo de 48horas pela lei em vigor. 



 
 

5.2  Transmissão de demissão 

Dando continuidade sobre transmissão, a demissão de um colaborador 

também deverá ser informada. Segue informações de Oliveira (2014, p. 55): 

 
Demissão: O evento informando o desligamento de um empregador 
deve ser enviado até 10 dias após a ocorrência nos casos de aviso-
prévio indenizado e até 1 dia após a ocorrência nos casos de aviso 
gozado. 
 

Não é novidade, as data previstas no artigo acima, o que temos que tomar 

muito cuidado é a transmissão para o e-Social, a falta dessa informação pode 

gerar multas. 

 
 

5.3 Transmissão de cadastro dos funcionários. 

O cadastro inicial do funcionário deverá ser enviado pela empresa antes de 

qualquer outro procedimento. Afirma no Manual de Orientações do e-Social,  

 
É o retrato dos vínculos empregatícios existentes na data da 
implantação do eSocial naquele empregador. Deverá ser transmitido 
até a data de início da obrigatoriedade do eSocial para aquele 
empregador/contribuinte e antes do envio de qualquer evento 
periódico ou não periódico. (e-Social, 2015, p 8) 

 

Com isso as empresas devem promover junto aos seus funcionários uma pré- 

validação de seus dados junto com a Receita Federal e Caixa Econômica.  

 

Conclusão  

Após a realização desta pesquisa fica claro constatar que as mudanças nos 

processos de informatização ficam cada vez mais integradas, a comunicação e 

a desburocratização também estão ficando cada vez mais descomplicadas. 

Verificamos que o governo implantou um sistema muito complexo na área 

trabalhista com objetivo de melhorar a visualização dos direitos e deveres dos 

empregadores e empregados. Hoje as empresas fazem acordo com seus 

funcionários que muitas vezes podem não estar de acordo com a lei. O e-

Social vem para acabar com toda a ilegalidade, proporcionando mais clareza e 

segurança aos empregados, mas também segurança aos empregadores que 

às vezes são injustiçados por falsos processos trabalhistas.  

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar as mudanças nas relações 

trabalhistas no Brasil com a implantação do e-Social, através do 



 
questionamento, ‘’Quais serão as necessidade de conhecimento e atualização 

dos profissionais para o novo sistema e-Social. “O profissional da 

administração de pessoal deve realizar treinamento”? 

Em resposta ao questionamento acima, o presente estudo conclui que esta 

implantação do e-Social é complexa, o profissional de departamento de 

pessoal deverá ter amplo conhecimento das leis que já estão em vigor para 

que não ocorram problemas nas transmissões de arquivos para o e-Social. 

Esse profissional deverá sim se atualizar através de palestras e cursos que 

serão ministrados por profissionais competente do sistema do e-Social.  

Diante da pesquisa apresentada por vários especialistas na área contábil e 

Recursos Humanos, será necessário o treinamento no sistema de implantação 

do e-Social para os profissionais da área, mas acima de tudo o conhecimento 

na legislação trabalhista em vigor. 

Pode-se concluir que esta pesquisa contribuiu para o entendimento do novo 

processo que surgirá a partir da implantação do e-Social, nada melhor do que a 

busca pela informação e atualização para cumprir com as novas exigências do 

governo.  
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