
E-Social Básico 

 

Não tem volta! O eSocial é uma realidade e estão atrasadíssimos aqueles que 

começarem a se preparar hoje! Há uma longa jornada a ser percorrida em 

direção à implantação do eSocial. Sua empresa e seus clientes estão 

preparados? 

Algumas das várias atividades que devem ser realizadas para uma implantação 

bem sucedida: 

A) De Olho no Prazo 

O cronograma que fixa as datas de obrigatoriedade para utilização do sistema 

foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) em 25 de junho de 2015, por 

meio da Resolução Nº. 1, de 24 de junho de 2015, do Comitê Diretivo do 

eSocial. 

Assinada pelos secretários-executivos da Fazenda, Tarcísio de Godoy; da 

Previdência Social, Marcelo Siqueira; do Trabalho e Emprego, Francisco José 

Ibiapina; e da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, José Constantino 

Júnior. 

B) Capacite sua Equipe 

É de vital importância que os responsáveis pela imputação dos dados no 

sistema local, geração e envio dos XML´s ao sistema do eSocial, estejam 

atualizados com as novas regras, novas rotinas, e conheçam bem as 

informações contidas nos arquivos disponibilizados pela Receita Federal 

(Manual e Anexos do eSocial), entendendo como o processo de validação 

funcionará. 

C) Prepare seu Software (SST, Folha, Contabilidade) 

Certifique-se que seu sistema contempla todas as informações necessárias e 

se já possui as rotinas para gerar os arquivos (Eventos eSocial), e também a 

rotina de mensageria. O prazo já está chegando e a implantação desta rotina 

não é algo que se faça em uma hora para outra. 



D) Saneamento e Tratamento de Dados 

Com a obrigatoriedade do eSocial tornou-se primordial efetuar o saneamento 

dos cadastros, pois o envio de informações erradas ou desatualizadas pode 

acarretar autuações, ou até mesmo impedir o empregador/contribuinte de 

entrar no eSocial. Um exemplo claro disso é o nº do CPF do empregado, que 

para entrar no eSocial precisa estar Regular. 

 


