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1 RESUMO  

As recentes alterações nas leis trabalhistas e previdenciárias causaram grande 

interesse por este tema por envolver grande parte da massa populacional. Sendo 

assim, no presente estudo abordaremos algumas mudanças ocorridas no segmento 

trabalhista da área contábil e no departamento pessoal, voltado ao Sistema eSocial, 

com o intuito de entender e evidenciar todo o processo e as dificuldades apresentadas 

pelos profissionais envolvidos. Com isto, por meio de um estudo de caso e aplicação 

de questionários será possível avaliar e quantificar a importância deste processo, 

realizando um comparativo de impactos causados e as alterações na rotina em 50 

escritórios contábeis, localizados no município de São Paulo/SP, esclarecer o 

processo de implantação e adequação desta nova ferramenta. Deste modo, espera-

se, ao final desse estudo, debater sobre os aspectos positivos e negativos deste 

sistema, delimitar quais serão os procedimentos realizados nas organizações 

estudadas e quantificar por meio de tabulação estes resultados. Assim, presume-se 

que os dados coletados auxiliarão os profissionais que já atuam na área, bem como 

os que ingressarão nesta profissão para o cumprimento desta nova obrigação. 

2 INTRODUÇÃO 

Através do constante avanço da tecnologia e a facilidade de qualquer dado virar 

um amplo banco de informações capaz de identificar, monitorar e fiscalizar tanto a 

vida social, profissional, financeira e tributária de qualquer indivíduo, seja ele pessoa 

física ou jurídica. O Governo Federal Brasileiro buscou se adaptar a esta tecnologia e 

utiliza-la ao seu favor, logo a Secretaria da Receita modificou o sistema e criou 

recursos para recepcionar e fiscalizar informações dos contribuintes digitalmente. 

Neste novo cenário houve a criação do Sistema Público de Escrituração Digital 

(SPED) para as áreas: fiscal, contábil e trabalhista. Será estudado neste trabalho o 

Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 

Trabalhistas (eSocial) que tem como objetivo cruzar informações e realizar um 

controle mais rígido quanto ao cumprimento dos prazos dos direitos do trabalhador, 

trazendo uma nova era nas relações entre empregadores, empregados e o governo.  

Assim, o eSocial surge com a finalidade de unificar as informações trabalhistas 

e previdenciárias em um único programa, inibindo fraudes e o descumprimento de 
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prazos nas obrigações e deveres do empregador, assegurando aos empregados os 

seus direitos e facilitando a monitoração do governo para acompanhar estas ações. 

Devido à reforma na previdência social e nas leis trabalhistas que ocorreram 

recentemente, todo acontecimento relacionado a estes temas estão com maior 

evidência e com isso criando um grande interesse de compreensão em toda a 

população. Pois grande parte desta massa é composta por empregados de 

organizações públicas ou privadas e a outra parte constituída por seus empregadores. 

Consequentemente o eSocial possui informações relacionadas as duas cadeias, pois 

constitui e unifica os direitos, deveres e obrigações de ambos. 

3 OBJETIVOS 

Com base nestas considerações, o objetivo geral deste trabalho será 

apresentar as dificuldades e desafios enfrentados na rotina de 50 escritórios contábeis 

(São Paulo/SP), para a implantação do sistema eSocial, vinculado às empresas de 

pequeno e médio porte que estes administram. Discutir a importância dos profissionais 

direta ou indiretamente ligados à utilização deste programa e estudar os recursos 

utilizados para a funcionalidade correta deste sistema. Como será realizada a 

adequação, introdução e prestação das informações Previdenciárias e Trabalhistas 

destes profissionais. 

4 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho será desenvolvida uma revisão bibliográfica 

sobre o tema e também uma pesquisa de campo e aplicação de questionários junto 

aos responsáveis pelo departamento pessoal dos escritórios investigados.  

5 DESENVOLVIMENTO 

Padoveze (2007) conceitua a tecnologia da informação como o conjunto 

tecnológico a disposição das organizações para efetivar seu subsistema de 

informações e operações, ligado à informática e a telecomunicação para a 

transmissão e recepção de dados, auxiliando na tomada de decisões e praticidade 

organizacional, ou seja, a utilização de sistema informatizado facilita no desempenho 

operacional de uma instituição, contribui para a centralização de seus dados em um 
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sistema informatizado e no caso de instituições governamentais auxilia no 

monitoramento e inibi ações ilegais contra o fisco.  

O eSocial foi constituído através do Decreto nº 8.373 em 11 de dezembro de 

2014. Conforme o decreto 8.373 (BRASIL, 2014, Art.2), “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”. Assim, a Receita Federal do Brasil ao criar o programa e-Social teve 

como intuito possuir um amplo banco de dados que proporcionará que o Governo 

Federal, através dos órgãos competentes, vincule e cruze diversas informações 

simplificando e unificando dados de sistemas já existentes em um único programa, 

proporcionar transparência nos processos e dados prestados e exigindo o 

cumprimento de prazos prescritos e gradativamente será exigido e obrigatório em todo 

território nacional para todas as instituições públicas e privadas de pequeno, médio e 

grande porte. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Desse modo, como hipótese, espera-se debater e demonstrar a importância do 

profissional contábil para a execução desta obrigação com base em um bom 

planejamento e reestruturação e a necessidade da busca por conhecimento 

constante. 
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