
EMREVISTA 

E-social nada mais é do que uma folha de pagamento digital. É um sistema facilitador 
e organizacional para os departamentos de RH, que pode ser vinculado ao software 
já utilizado pela sua empresa. A ferramenta é vinculada ao Ministério do Trabalho, a 
Receita Federal, ao INSS e a Caixa Econômica Federal e passa a ser obrigatória para 
todas as empresas a partir de julho de 2018.

Desde o planejamento para a implantação do e-Social dentro de uma empresa, é 
necessário que haja uma renovação em termos de cultura, visão e estratégia. Isso é 
essencial para que o processo aconteça de forma integrada e assertiva. O e-social 
veio para modernizar o sistema. Mas não é só isso, o e-social veio principalmente 
para agilizar processos do dia-a-dia.

Com a implementação do e-social, o RH terá rapidez no acesso a informações, que 
antes demandariam tempo para buscá-las com um terceiro e aí por diante para uma 
possível (ou não) validação. Mudança que afeta também a fiscalização por meio dos 
gestores por conta do cruzamento dos dados guardados no sistema. Outros 
benefícios do e-social são a diminuição de tempo nas informações prestadas e o 
aumento na confiabilidade e eficácia dos registros. Não é apenas uma ferramenta 
para clientes, mas também para os colaboradores da empresa.

Tenha em mente que a implementação do e-social, assim como toda 
mudança/atualização, pode ser difícil e trabalhosa no início. Mas é uma mudança que 
visa o futuro da empresa e a segurança que com ela virá.

O QUE É O E-SOCIAL E COMO PODE AJUDAR O SEU RH?

“Fique sempre atento 
aos prazos de envio de 
dados e informações 

para o e-Social. ”



1) Envolva os gestores e líderes da empresa no processo. Eles serão seus aliados como 
porta-vozes da implementação e terão papéis importantes para o sucesso do e-Social dentro da 
sua empresa.

2) Lembre-se que o papel do e-Social é de fiscalização. Então mantenha-se atento aos prazos. O 
sistema gerará multas automáticas e pode acabar gerando custos desnecessários se utilizado de 
forma errada.

3) Não deixe que a complexidade de um novo sistema seja um empecilho na hora de fazer a 
atualização para o e-Social. Se necessário participe de cursos e palestras para se especializar. 
Pense também na possibilidade de promover palestras ou algum material didático para que 
outros setores entendam a importância e o funcionamento do novo sistema. Isso fará com que 
mais pessoas estejam aptas a utilizá-lo.

4) Envolva os gestores e líderes da empresa no processo. Eles serão seus aliados como 
porta-vozes da implementação e terão papéis importantes para o sucesso do e-Social dentro da 
sua empresa.
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DICAS PARA A ADAPTAÇÃO AO E-SOCIAL:

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL
A implementação do E-social nas empresas é obrigatória. Por isso, a Receita Federal anunciou um cronograma 
de implementação da plataforma. O cronograma foi dividido em três grupos distintos: empresas com 
faturamento superior a 78 milhões no ano de 2016, demais empresas (incluindo micro, pequenas empresas e 
microempreendedores individuais) e entes públicos.

Confira abaixo o cronograma para cada um desses grupos:

Grupo 1 - Empresas com faturamento anual superior a 
R$ 78 milhões em 2016
Fase 1 (Janeiro de 2018) - São colocadas na plataforma informações relativas às empresas.

Fase 2 (Março de 2018) - Empresas passam a ser obrigada a enviar informações sobre trabalhadores e os 
seus vínculos com as empresas, como admissões e desligamentos.

Fase 3 (Maio de 2018) - Passa a ser obrigatório o envio das folhas de pagamento. 

Fase 4 (Julho de 2018) – Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social) e compensação 
cruzada.

Fase 5 (Janeiro de 2019) – Na última fase, os dados de segurança e saúde do trabalho deverão ser enviados.



Grupo 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples, 
Micro Empregadores Individuais (MEIS) e pessoas 
físicas (que possuam empregados)
Fase 1 (Julho de 2018) - São colocadas na plataforma informações relativas às empresas.

Fase 2 (Setembro de 2018) - Empresas passam a ser obrigada a enviar informações sobre trabalhadores e os 
seus vínculos com as empresas, como admissões e desligamentos.

Fase 3 (Novembro de 2018) - Passa a ser obrigatório o envio das folhas de pagamento.

Fase 4 (Janeiro/19) - Substituição da GFIP (Guia de Informações à Previdência Social) e compensação 
cruzada.

Fase 5 (Janeiro de 19) - Na última fase, os dados de segurança e saúde do trabalho deverão ser enviados.

Grupo 3 - Entes Públicos

Fase 1 (Janeiro de 2019) - Cadastro de Informações relativas aos órgãos.

Fase 2 (Março de 19) - Entidades passam a ser obrigadas a enviar informações sobre servidores e vínculos com 
o órgão, como admissão e desligamento.

A implementação do E-Social pode ser feita com o apoio de empresas especializadas em desenvolvimento de 
plataformas de gestão. Já existem diversos softwares no mercado prontos para serem integrados com o sistema 
da Receita Federal. Alguns são mais simples e outros mais robustos, tudo depende da demanda da sua empresa.

DÚVIDAS DE COMO IMPLEMENTAR?
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