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O eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas) está em vigor. Agora todas as empresas passam a enviar informações 
sobre colaboradores e folha de pagamento, por meio do novo sistema, para o 
governo federal. Esta obrigação gera a necessidade de rever os processos de 
trabalho, sistemas e dados da empresa.
 
Diante deste cenário, a Universidade Corporativa do Transporte e a Federação das 
Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro disponibilizam 
este ebook, customizado para o setor, com orientações sobre o eSocial.
 
A customização deste documento baseia-se no ebook produzido pela CNseg, 
entidade que representa o mercado segurador no Brasil. As informações são fruto 
de estudos e análises técnicas realizada pela Comissão de Recursos Humanos 
da própria instituição, destacando-se pela forma simples, objetiva e completa de 
exposição. 

Este ebook traz informações com o objetivo de orientar e apoiar as empresas do 
setor de transporte de passageiros durante a fase de preparação para o novo 
cenário do eSocial, sistema que unifi cará todas as informações da vida profi ssional 
do colaborador.

É fundamental que a empresa perceba a importância da preparação para a 
implantação desse sistema. Ele representa uma forte intervenção na cultura 
organizacional, uma vez que obriga a: 

-    manter o cadastro dos colaboradores permanentemente atualizado;
-    estabelecer e manter atualizado plano de cargos, em que são descritas todas as 
posições de trabalho; 
-    planejar com antecedência  os processos seletivos;
-    controlar adequadamente afastamentos, acidentes de trabalho;
-    estabelecer programas de preservação do meio ambiente; 
-    estabelecer rotinas de cuidados com o processo de saúde ocupacional, datas de 
pagamento de salários e demais obrigações decorrentes, que sejam compatíveis 
com os prazos fi xados pelo eSocial.
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Enfi m, uma série de ações que organizem todos os processos de gestão de pessoas.
 
E o mais importante: é fundamental a integração entre as diversas áreas da empresa, 
para que as informações possam fl uir com confi abilidade e atendimento aos prazos 
estabelecidos.

Este documento está disponível, no formato .pdf, no portal da Universidade 
Corporativa do Transporte e na Intranet da Federação. 

Rio de Janeiro, 08 de janeiro de 2018

Armando Guerra Jr.
Presidente executivo da Federação das Empresas de 

Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro
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Objetivo
Este ebook é destinado aos colaboradores do setor de transporte de passageiros e 
tem como objetivo descrever as principais alterações decorrentes da implantação 
do eSocial. Além disso, também destaca a necessidade de parceria das áreas 
envolvidas, para que se possa permitir uma transição sem percalços durante e 
após a implantação.
 
Mas atenção: as informações precisam ser compartilhadas, especialmente entre os 
responsáveis pela gestão dos processos, pois todos terão impactos e benefícios, 
diretos ou indiretos.
 
Fique de olho: o momento é de mudanças e o governo pode fazer alguma alteração 
nos cronogramas. Também estaremos atentos para atualizar as informações. Mas 
não se esqueça de fazer a sua parte!



eSOCIAL
O 

QUE É ?
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O que é eSocial

A partir do lançamento do eSocial pelo Governo, colaboradores e gestores de todas as empresas 
devem estar totalmente alinhados com as ocorrências e reportá-las imediatamente para a área 
de Recursos Humanos, que terá um cronograma a seguir junto ao governo.
 
Fique sempre atento ao cronograma de implantação do eSocial, pois há um faseamento importante 
na entrada de dados iniciada em janeiro de 2018 para empresas com faturamento superior a 78 
milhões. Consulte sempre: http://portal.esocial.gov.br/noticias/.

O eSocial é uma ação conjunta da Caixa Econômica Federal, do Instituto Nacional do Seguro 
Social, do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho e da Receita Federal do Brasil, 
com o objetivo de unifi car todas as informações da vida profi ssional do colaborador. Por isso é 
importante que o assunto seja bem compreendido e que todos permaneçam atentos às mudanças 
decorrentes de sua implantação. A partir de agora, você terá um papel importante no alinhamento 
das informações junto à área de Recursos Humanos.
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ENTENDA UM POUCO MAIS
Afi nal, o que é o eSocial? 

O que constará
no eSocial?

A proposta do governo brasileiro por meio do eSocial é unifi car a prestação das informações 
fi scais, previdenciárias e trabalhistas dos colaboradores, padronizando a transmissão, validação, 
armazenamento e distribuição aos órgãos e entidades, assim como melhorar o controle do 
recolhimento dos tributos.
 
O novo sistema também tem como objetivo viabilizar e garantir os direitos previdenciários e 
trabalhistas, simplifi car o cumprimento das obrigações e aprimorar a qualidade de informações 
das relações de trabalho.

O eSocial reunirá todas as declarações, resumos para recolhimento de tributos da relação 
trabalhista e previdenciária, e demais informações relevantes sobre o contrato de trabalho. 
A centralização trará ganhos tanto para quem envia — por meio da redução da burocracia 
envolvida — quanto para o Fisco. Para o Governo, a entrega única facilitará a busca e a crítica de 
irregularidades, tais como prazos desrespeitados, erros de cálculo e declarações inconsistentes.

Todas as informações serão reportadas 
ao governo via o sistema eSocial, desde 
o momento da contratação até a rescisão 
contratual do colaborador.

Entre as informações que deverão ser 
enviadas:
- registro de colaboradores;
- concessão de férias;
- 13º salário;
- horas extras;
- pagamento de remunerações e demais 
verbas não integrantes desta;
- afastamentos do trabalho;
- acidentes ocorridos;
- recolhimentos de contribuições 
previdenciárias;
- depósitos de FGTS;
- retenções;
- exames médicos, etc.

E ainda tem mais: será exercido também 
maior controle sobre eventos relacionados à 
saúde e à segurança do colaborador e sobre 
afastamentos e doenças laborais, que deverão 
ser declarados, quase de maneira instantânea, 
quando a empresa tomar conhecimento de tal 
fato.
 
Além disso, o eSocial também incluirá a 
transmissão das informações referentes a 
colaboradores sem vínculos empregatícios, 
tais como, estagiários, autônomos e diretores 
estatutários. Com o eSocial, todo e qualquer 
tipo de serviço contratado entre pessoa jurídica 
e física será formalizado pelo sistema, o que 
inclui das grandes empresas até o empregador 
doméstico.
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Eventos iniciais e de tabelas
Carga inicial dos dados da empresa e dos seus 
colaboradores.

Eventos não periódicos
Os arquivos serão gerados e transmitidos na medida em 
que ocorrerem os eventos, observando os prazos legais, 
ou seja, é uma ação ou situação advinda da relação entre 
empregador e colaborador como, por exemplo, admissão, 
alteração de salário, exposição a agentes nocivos, 
transferências para outros endereços da empresa etc.

Eventos periódicos
Detalhamento das informações constantes na folha de 
pagamento e outras informações tributárias, trabalhistas e 
previdenciárias dos colaboradores. Portanto, o envio dos 
dados será composto de diversos arquivos, variando de 
acordo com o conteúdo de cada colaborador.

As informações 
do eSocial



PARA O 
COLABORADOR
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O eSocial é uma nova forma  de registro 
dos eventos trabalhistas. Todos os 
eventos da vida profi ssional de um 
cidadão devem ser registrados. Por 
meio do eSocial, esses eventos serão 
guardados de uma forma mais segura 
pelo Estado, assegurando seus efeitos 
jurídicos.

Considera-se dessa forma, como etapa 
preparatória para ingresso na plataforma 
do eSocial, o saneamento dos dados 
cadastrais do colaborador. Isso é muito 
importante, pois a inconsistência de 
dados impede a operacionalização das 
obrigações. Exemplifi cando: se um 
colaborador alterou o nome de solteiro 
ao se casar e não informou ao RH da 
empresa, ocorrerá uma situação de 
inconsistência. 

Estes foram alguns aspectos que foram 
considerados importantes. Em breve 
você poderá receber mais informações.
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Benefício para 
o Colaborador
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Saneamento 
de Dados
A importância de ter sua 

  documentação em dia!

Desde já é importante que as empresas realizem um trabalho de 
saneamento dos cadastros de seus colaboradores, ou seja, uma 
retifi cação das informações que constam nos arquivos da empresa.

Caso um colaborador tenha informado o PIS, o CPF e seus dados 
cadastrais de forma incorreta, no momento em que estes dados forem 
enviados via eSocial, os mesmos serão criticados e gerarão erros, 
impedindo o envio destas informações e consequentemente trazendo 

riscos trabalhistas e legais ao empregador. 

TOME NOTA!!! Sendo assim, torna-se crucial que as empresas realizem o saneamento dos 
seus cadastros e os mantenha permanentemente atualizados e corretos.

Visite sempre que necessário o endereço: 
http://portal.esocial.gov.br/institucional/consulta-qualifi cacao-cadastral

Ele oferece aos empregadores um aplicativo para identifi car possíveis divergências entre 
os cadastros internos das empresas, o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF e o Cadastro 
Nacional de Informações Sociais - CNIS, a fi m de não comprometer o cadastramento inicial 
ou admissões de trabalhadores no eSocial.

Já está disponível no sítio do eSocial (http://www.esocial.gov.br/Qualifi cacaoCadastral.aspx) 
a consulta da Qualifi cação cadastral on-line ou em lote.
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Para alterações salariais, as informações deverão ser registradas antes do início 
do novo salário. 

Atentar para os exames de troca de função, no caso de ser obrigado a fazer 
novo ASO. Não serão efetuados pagamentos retroativos aos empregados em 
nenhuma circunstância, evitando, assim, a formação de passivo trabalhista.
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Folha de Pagamento

Alterações Salariais

Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT

Admissão de Colaboradores

O que muda
Foi criada pelo governo a pré-admissão, em que o empregador deverá enviar 
o nome, o CPF e a data de admissão, com até 24 horas antes da data de 
admissão. Para concluir o processo de contratação de novos colaboradores, 
será necessário que a área de recrutamento e seleção envie a documentação 
do candidato e o seu atestado de saúde ocupacional – ASO, classifi cado como 
apto, e seus dados trabalhistas para o ambiente do eSocial, até o início do envio 
da folha de pagamento.

O procedimento atual para a Folha de Pagamento não sofrerá mudanças, pois a 
entrega das informações continuará a ser feita com antecedência, respeitando o 
cronograma mensal já praticado pelas empresas. 

Fazer o “de /para” da tabela de rubricas com a tabela de eventos/verbas da 
empresa, pois possíveis mudanças acarretarão aumento da carga tributária. 
O envio da folha de pagamento deverá ser feito até o sétimo dia do mês 
subsequente. 

Atenção: para respeitar esse prazo é necessário verifi car se o cronograma de 
pagamento de salários da empresa atende a essa exigência.

Em caso de acidentes de trabalho, as informações do empregado deverão ser 
transmitidas pelo eSocial, no dia da ocorrência, de modo a poder cumprir a 
obrigação legal de 24 horas para a sua comunicação.
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Tome nota: a ser implementado em janeiro de 2019, com a entrada do módulo 
Saúde e Segurança, por meio do formulário PPP (Perfi l Profi ssiográfi co 
Previdenciário).

Os dados dos colaboradores que trabalham na empresa deverão ser 
complementados como exemplifi cado abaixo:

● Cargo 
           Motorista de ônibus

● Atividade desempenhada
           Responsável por conduzir o veículo, cumprindo o roteiro planejado, 
zelando pela excelência na operação.
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Prestadores de Serviço

Cargo e Atividade Desempenhada

Desligamentos

Afastamento de Colaboradores

Será necessário o cadastro no eSocial para colaboradores sem vínculo 
empregatício, como é o caso dos autônomos. As informações deverão ser 
enviadas ao setor responsável no ato da emissão do Recibo de Pagamento de 
Autônomo – RPA. 

Para cadastramento de autônomos são exigidos os seguintes dados:

● Nome do Trabalhador
● Data de nascimento
● nº do CPF
● nº do PIS
● CBO
● Quantidade de dias trabalhados

Os afastamentos por motivo de doença devem ser reportados, inclusive aqueles 
inferiores a 15 dias, portanto é importante informar imediatamente à área de 
RH quaisquer casos de afastamento da sua área. Atestado de até dois dias de 
afastamento terá seu envio opcional, mas, caso use para afastamento ao INSS, 
terá que fazer o envio.

Para desligamentos, o envio das informações deverá ser realizado em até 10 
dias da ocorrência. Já nos casos de aviso prévio trabalhado e término de contrato 
por prazo determinado, as informações devem ser enviadas no dia seguinte à 
data de desligamento.



PONTOS 
DE ATENÇÃO
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Pontos 
de Atenção

Programação
de Férias

De acordo com a legislação em vigor, no caso 
de férias, tanto individuais, quanto coletivas, 
o envio de informações deverá ser feito com 
30 dias de antecedência ao período de gozo 
de férias. 

No entanto, sugere-se que as áreas de RH 
defi nam o cronograma para agendamento 
de férias, por exemplo: anualmente como 45 
dias antes de primeiro de janeiro, e alertem 
aos líderes de equipes, aos gerentes e às 
chefi as que só serão consideradas marcações 
as alterações de férias protocoladas com 
antecedência de, pelo menos, 40 dias quanto 
à data de início do gozo. 
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SugestõesTécnicas
● Mencionar que 80% das informações provêm da folha de pagamento.

● Defi nir o responsável pelo envio das informações de cada área; defi nir um responsável geral na 
empresa pelo “Projeto eSocial”.

● As empresas devem levantar e avaliar a questão das multas e juros, caso os processos sejam 
descumpridos.

● Avaliar os atuais cronogramas da área (admissão, férias, folha de pagamento, demissão etc.).

● Avaliar se os formulários (admissionais, declaração de encargos de família para fi ns de imposto 
de renda etc.), atendem às necessidades do eSocial.

● Verifi car o fl uxo do processo de conferência de documentos de candidatos, que normalmente 
fi cam com a equipe de Administração de Pessoal, e informar para a equipe de Seleção, pois o candidato 
que não tiver qualifi cação cadastral não poderá ser aprovado.

● Avaliar na empresa quem será(ão) o(s) responsável(eis) por enviar os arquivos no formato .xml 
e solicitar a compra ou liberação do certifi cado digital (e-CPF) – processo que pode e deve ser feito com 
antecedência.

● Criar novos procedimentos de conferências internas (folha de pagamento, férias, alterações 
salariais etc.), pois, além das conferências de rotina, deve-se realizar a conferência dos processos de 
eSocial (envio de arquivo no formato .xml, retornos etc.).

● Verifi car como fi carão as particularidades das empresas: adiantamentos antes do fechamento da 
folha de pagamento, desoneração etc.

● Envolver as áreas de Comunicação e/ou Marketing, Compliance e de Controles Internos no 
processo de implementação do eSocial. A participação desses profi ssionais é importante no processo 
de avaliação dos riscos envolvidos, bem como na análise de possibilidades de mitigação dos mesmos. 
Também contribuirão de forma a assegurar o cumprimento dos requerimentos legais.

● Também devem ser envolvidas as áreas diretamente relacionadas, isto é, todas as áreas de RH, 
Tributos, Segurança da Informação, TI, Suporte e Jurídico.

● Questionar as áreas de TI para avaliarem se a atual estrutura de servidores irá suportar o sistema 
de mensageria (por exemplo: será gerado, no mínimo, um (1) arquivo .xml para cada CPF).

● Montar plano de comunicação às áreas/gestores.

● Envolver a TI e a área de Segurança da Informação em relação às liberações de fi rewall etc., para 
envio dos arquivos .xml.

● Atentar para os Cadastros diferenciados: diretor estatutário, estagiário, sócios e proprietários etc.

● Penalidades: a não observância do disposto na norma que tratará do eSocial implicará aplicação 
de penalidades, defi nidas por ocasião de sua publicação.



MUDANÇA
DE 

CULTURA
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Mudança
de Cultura
A obrigatoriedade de utilização da plataforma eSocial que, em essência, não altera qualquer 
obrigação hoje existente, exige a atenção e dedicação de várias áreas da empresa. É fundamental 
observar que uma nova postura gerencial e maior preparo da área de Gestão de Pessoas, deverá 
ser empreendida pelas empresas.

Pelo menos quinze Obrigações Acessórias estão previstas para serem incorporadas no eSocial. 
São elas:

1.    GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de informações à Previdência Social.
2.    CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados para controlar as admissões 
       e demissões de empregados sob o regime da CLT.
3.    RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.
4.    LRE – Livro de Registro de Empregados.
5.    CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho.
6.    CD – Comunicação de Dispensa.
7.    CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social.
8.    PPP – Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário.
9.    DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
10.  DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
11.  QHT – Quadro de Horário de Trabalho.
12.  MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais.
13.  FOLHA de PAGAMENTO
14.  GRF – Guia de Recolhimento do FGTS.
15.  GPS – Guia da Previdência Social.  

QUALIFICAÇÃO CADASTRAL
● Realizar checagem de Qualifi cação Cadastral na própria empresa, mesmo que realizada 
por consultoria externa.

● Promover censo para que os colaboradores possam retifi car espontaneamente seus 
dados. 

Tome nota!!!! Ao realizar o censo, evita-se o encaminhamento dos dados aos órgãos públicos 
(CEF, Correios e RFB) sem necessidade.
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● Intensifi car a divulgação do próprio conceito do eSocial e de todos os pontos críticos a 
serem observados na gestão da força de trabalho em sua empresa a fi m de vencer obstáculos 
culturais para implementação do sistema e prevenir as consequências da fi scalização on-line e 
imediata.

● Qualifi car novos empregados na admissão.

Tome nota!!! Caso o novo empregado não seja qualifi cado antes da admissão, deverá sê-lo até 
o envio da folha (o evento s-1200), cujo prazo é o dia 07 do mês seguinte.

● Pode-se avaliar também a transmissão da obrigação da qualifi cação ao empregado, 
porém é necessária a conscientização de que não se trata de um empecilho do RH, mas de uma 
necessidade da empresa em virtude do eSocial.

● Qualifi car os prestadores antes da prestação do serviço.

Tome nota!!! Os prestadores não têm convívio diário com a empresa, sendo mais difícil coletar 
suas informações.

CBO
● Utilizar títulos diferenciados para os cargos.

Tome nota!!! É importante não utilizar o mesmo título para vários cargos, discriminando com 
maior precisão a função exercida.

FÉRIAS
● Planejamento de Férias - O planejamento não é indispensável, entretanto, deve-se levar 
em consideração que o colaborador deve ser informado do período das férias com, no mínimo, 
30 dias de antecedência. 

Tome nota!!! O eSocial não impedirá que a movimentação seja feita fora do prazo (com menos 
de 30 dias), mas este descumprimento de prazo será registrado e poderá gerar implicações.

● Aprovação de Férias fora do prazo – Sugere-se que o responsável pela aprovação seja o 
executivo da área, já que ele poderá avaliar o passivo no descumprimento do prazo.

● Fracionamento de férias – Pela Reforma Trabalhista há a possibilidade de fracionamento 
das férias em até três períodos, sendo cinco dias o período mínimo de dias a gozar. 

Atentar para: 

- que essa mudança continua sendo negociada entre empregador e colaborador;
- que, devido ainda a controvérsias, qualquer fracionamento de férias deve ser feito dentro do 
período concessivo.
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HORAS EXTRAS
● Descumprimento do limite mensal – Entende-se que o total de horas extras mensais 
enviadas ao eSocial pode ocasionar fi scalização pelo descumprimento do limite de 2 horas 
extras diárias, devendo ser monitorado o respeito a este limite.
 
AFASTAMENTO E SAÚDE OCUPACIONAL
● Terceirização do serviço de saúde ocupacional e responsabilidade pelo envio de 
informações – deve-se atentar para a forma como será feita a transmissão do XML para o 
eSocial no caso de terceirização. Ainda está em discussão se é possível que a terceira receba 
a subprocuração e envie diretamente ao eSocial, ou se deve enviar para a empresa tomadora, 
que a encaminhará ao sistema. É necessário manter relação estreita com o prestador.
 
● Atendimento das demandas de saúde ocupacional em meio eletrônico – é necessário 
que a empresa esteja preparada para atender as demandas no meio eletrônico, ou seja, seus 
processos deverão estar devidamente automatizados.

● Objetivo da função e saúde ocupacional – deve-se atentar para que haja relação entre 
a descrição de cargos e o sistema de saúde ocupacional. Observar que cada colaborador terá 
as atividades que desempenha na empresa enviadas ao eSocial com a fi nalidade de cumprir 
o exigido no PPP (Perfi l Profi ssiográfi co Previdenciário), contido normalmente no PPRA.

● Coerência de informações de saúde com o sistema de folha de pagamento - Com o 
eSocial em vigência não será possível o envio de informações incompatíveis, razão pela qual 
é importante a integração dos sistemas de folha e de saúde ocupacional.

● Exame de mudança de função - o exame deve ser feito até um dia antes da troca, ou 
seja, na grande maioria dos casos, no mês anterior à mudança, esgotando-se o prazo para 
lançamento no eSocial no dia 07 de cada mês.

● Registro dos documentos de condições ambientais em sistema integrado – é importante 
automatizar o processo de exportação/importação das informações dos documentos obrigatórios 
de condições ambientais de trabalho.

● Prazo para notifi cação de acidentes de trabalho – as empresas devem se atentar ao 
cumprimento do prazo de 24 horas, previsto na legislação para notifi cação de acidentes de 
trabalho.

● Prazo para entrega de atestado médico – entende-se que a determinação de prazo 
para apresentação do atestado por meio de norma pode isentar a empresa de retifi cações de 
pagamentos que teriam refl exos no eSocial.

● Importação de atestado - O leiaute do eSocial pede informações do atestado. Por isso é 
importante que dados do colaborador sejam cadastrados em sistema que permita importação 
para o eSocial.
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“Esse material foi produzido a partir da publicação da CNSeg, 
intitulada Cartilha eSocial, disponibilizada no site da instituição que 
gentilmente deu parecer favorável a essa adaptação para o público 

da Fetranspor e de suas afi liadas.”
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