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1. Resumo 

O eSocial é uma ferramenta que o governo federal implantou visando resolver o 

problema do atraso na entrega das obrigações e informações trabalhistas e 

previdenciárias dos funcionários. Hoje no Brasil quase 80% das empresas não 

entregam os respectivos documentos no prazo estipulado, e a comunicação com os 

órgãos reguladores acaba não existindo é devido a esse fator que o eSocial foi 

implantado. 

 

Palavras– chave: eSocial. Regime. Caixa. Competência. 

 

2. Introdução 

O eSocialé uma ferramenta do governo que serve para unificar a entrega das 

obrigações fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias das empresas, de forma 

que fiquem todas reunidas. Segundo osite Portal do eSocial a utilização deste 

recurso fornecerá maior facilidade na entrega de tais obrigações, que ficarão 

disponíveis online,o que evita o preenchimento e entrega de documentos, todos 

separadamente. 

Segundo o site citado acima, com base na lei8.373 de 11 de novembro de 

2014 que instituiu o mesmo como um segmento do SPED (Sistema Público de 

Escrituração Digital), o principal objetivo é criar uma linha direta dos empregadores 

com o governo, informando mais objetivamente sobre as obrigações que a empresa 

tem para com o empregado, desde o contrato de admissão, registro em carteira até 

os acidentes de trabalho e aviso prévio. 

Segundo Fantoni(2017) a implantação do eSocial teve um grande impacto 

sobre os empregadores, pois acabou levando as empresas a revisarem seus 

processos buscando se unificarem aos padrões exigidos pelo sistema, antes mesmo 

de sua vigência, propiciando um melhor ambiente de trabalho aos empregados e 

uma redução do passivo das empresas nas áreas trabalhistas e previdenciárias. 

Uma das obrigatoriedades do eSocial é a implantação do regime de apuração 

por Caixa, onde é avaliado a entrada e saída dos ativos e passivos da empresa por 

meio do pagamento em dinheiro ou equivalentes. 

Este artigo pretende responder as seguintes questões: Como ocorrerá a 

implantação do eSocial nas empresas? E como a área Contábil lidará e se adequará 

a essa implantação? Acredita-se por hipóteses, que o eSocial trará mais benefícios 



para a organização das obrigações, e a contabilidade mesmo sofrendo, terá que se 

adequar à nova rotina. 

 

3. Objetivo 

O objetivo geral deste trabalho é analisar o impacto da implantação do 

eSocial nas empresas. O objetivo específico é demonstrar como a implantação do 

eSocial impactará a área contábil das empresas. 

 

4. Metodologia 

Para a explanação deste artigo serão utilizados o método de pesquisa 

bibliográfica e o de estudo de caso. 

Segundo Boccato (2006, p. 266), 

 
A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese) por 
meio de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias 
contribuições científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o 
conhecimento sobre o que foi pesquisado, como e sob que enfoque e/ou 
perspectivas foi tratado o assunto apresentado na literatura científica. Para 
tanto, é de suma importância que o pesquisador realize um planejamento 
sistemático do processo de pesquisa, compreendendo desde a definição 
temática, passando pela construção lógica do trabalho até a decisão da sua 
forma de comunicação e divulgação. 

 

Segundo Yin (2001, p.32): “O estudo de caso é uma investigação empírica de 

um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”  

 

5. Desenvolvimento 

Segundo o site Goulart eGolepicolo Advocacia, a implantação do sistema tem 

como cronograma cinco etapas que são:  

 Cadastro do empregador e tabelas (grandes empresas, demais 

empresas, órgãos públicos); 

 Dados dos trabalhadores e seus vínculos com as empresas (eventos 

não periódicos); 

 Folha de pagamento; 

 Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social) e 

 Dados de segurança e saúde do trabalhador. 



No portal do eSocial o manual do sistema vai dizer que uns dos princípios do 

eSocial é (2014, p.5): “dar maior efetividade à fruição dos direitos fundamentais 

trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores” 

Segundo Fantoni (2017) o eSocial não é uma ferramenta de fácil 

entendimento, e para bem entende-lo é necessário um bom conhecimento do 

sistema legislativo e previdenciário do pais. 

Oliveira (2014, p.9) diz que um dos objetivos do eSocial é “Aprimorar a 

qualidade de informações das relações de trabalho, previdenciárias e fiscais. ” 

 

6. Resultados Preliminares 

Este item está em elaboração, pretende-se efetuar um levantamento de 

informações sobre o sistema eSocial para uma melhor validação das hipóteses 
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