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A PERCEPÇÃO DOS GESTORES DE EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE NA IMPLANTAÇÃO DO ESOCIAL 

 

Daphne da Silveira Barros 

Walvick Figueira Cappato da Silva 

 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo verificar a visão dos gestores, de empresas de pequeno 

porte e micro empresas, no que diz respeito aos impactos da implantação do eSocial, que é 

uma plataforma desenvolvida pelo Governo Federal em parceria com os principais órgãos 

reguladores das questões trabalhistas e previdenciárias para melhorar a comunicação com as 

empresas e garantir os direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores. Para a 

execução do estudo foi realizado uma pesquisa bibliográfica acerca dos SPED e eSocial. 

Também fora realizada uma pesquisa qualitativa, com o intuito de mostrar a compreensão das 

pessoas em relação ao eSocial. E por fim uma pesquisa exploratória, devido ao tamanho da 

amostra selecionada ser pequeno. Os resultados apontaram uma deficiência de conhecimento 

dos gestores de micro empresas e empresas de pequeno porte a respeito do eSocial e, com 

isso, percebeu-se a necessidade de se dar uma maior atenção para o assunto abordado. 

Palavras-chave: Folha de pagamento, SPED, eSocial, gestores.  

 

 

ABSTRACT 

 

This article aims to verify the perception of managers of micro and small business regarding 

to the impacts of eSocial implementation, which is a platform developed by the National 

Government and the main regulatory institutes of labor and social security issues to make not 

only the communication with the companies better, but also to guarantee the labor rights and 

social security of all workers. A bibliography research about the SPED and eSocial was made 

to develop this article. Furthermore a qualitative research was made willing to show the 

stakeholders’ comprehension about the eSocial. Finally an explanatory research was made, 

due to the small length of the sample.  As a conclusion, the results have pointed a managers’ 

deficiency in knowledge regarding to the eSocial, hence it was realized a necessity to give a 

bigger attention for this matter. 

Keywords: Payroll, SPED, eSocial, managers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em Janeiro de 2007, pelo decreto 6.022, o governo federal visando uma modernização 

na sistemática de entrega das obrigações dos contribuintes para com os órgãos fiscalizadores e 

tributários, criou o SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPED faz parte do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de 2007 a 2010. O sistema entrou em vigor 

no ano de 2008, em ambiente de teste, para algumas empresas, em 2009 para a maioria das 

empresas tributadas pelo Lucro Real, ou seja, empresas com faturamento maior que 78 

milhões por ano, e a partir de 2014 a grande maioria das empresas com faturamento inferior a 

78 milhões por ano, tributadas pelo Lucro Presumido. 

Inicialmente foram criados três módulos, o ECD (Escrituração Contábil Digital), que 

teve como objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via 

arquivos, o EFD (Escrituração Fiscal Digital), que se constitui de um conjunto de 

escriturações de documentos de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil e das 

unidades federadas, como documentos fiscais e os registros de apuração dos impostos e a NF-

e (Nota Fiscal Eletrônica), que é o documento emitido eletronicamente para registrar 

operações e prestações de serviços. Atualmente já existem mais nove módulos, que serão 

apresentados ao decorrer desse estudo, porém tendo foco em apenas um deles, o eSocial. 

No Brasil, sabe-se que o processo burocrático é grande e possui muitas obrigações 

acessórias, tanto no processo de abertura da empresa quanto nas prestações de contas no 

decorrer de suas atividades. No que tange a Folha de Pagamento, uma empresa hoje deve 

prestar contas e enviar documentações, como por exemplo, RAIS, CAGED, GFIP, GPS e o 

Livro de Registro de empregados, para diversas instituições diferentes em um único mês, e 

com a implantação do eSocial essa situação seria extinta, uma vez que o envio das 

informações por parte da empresa será feita somente ao ambiente digital do eSocial, e a partir 

deste momento o eSocial encaminhará as informações para os respectivos órgãos reguladores. 

Diante do exposto, o trabalho tem por objetivo responder, qual é percepção dos 

gestores a respeito da implantação do eSocial? 

 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 SPED – SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL 

 

O Sistema Público de Escrituração Digital – SPED foi instituído como um instrumento 

para unificar todas as informações fiscais e contábeis das entidades, sendo eles, empresários 

ou pessoas jurídicas, imunes ou isentas, validando e armazenando essas informações, onde 

serão geradas eletronicamente e enviadas aos respectivos órgãos federais, estaduais e 

municipais. A Secretaria da Receita Federal é o órgão responsável pela administração dessas 

informações. 

O SPED foi desenvolvido com o intuito de integrar os fiscos de todas as esferas, 

Federal, Estaduais e Municipais, padronizando, racionalizando e compartilhando as 

informações fiscais e contábeis digitalmente, além de integrar todo o processo de emissão das 

notas fiscais. Espera-se então uma diminuição na quantidade de papeis para documentação e 
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infinitos protocolos impressos, já que todos os trâmites ocorrerão de modo eletrônico com 

assinatura digital. Contudo, mesmo com as informações sendo geradas digitalmente não se 

dispensará o uso dos livros, como destacado no decreto anteriormente citado (BRASIL, 

2007): 

“§ 2o  O disposto no caput não dispensa o empresário e as pessoas 

jurídicas, inclusive imunes ou isentas, de manter sob sua guarda e 

responsabilidade os livros e documentos na forma e prazos previstos 

na legislação aplicável.”  

 

Um dos objetivos da criação do SPED seria a unificação das informações em uma 

única base de dados facilitando assim o cruzamento destas. Com isso é possível que haja uma 

diminuição na quantidade de entrega de declarações, o que não quer dizer que haverá uma 

diminuição das obrigações solicitadas. Segue, na tabela 1, a relação dos SPED e suas 

respectivas funções. 

 

Tabela 1 – Objetivos de cada módulo do SPED 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED 

 
MÓDULO 

 
O QUE É? 

 
OBJETIVO 

 
STATUS 

CT-e 
Conhecimento de Transporte 

eletrônico 
Documentar uma prestação 
de serviços de transporte 

Disponível 

ECD Escrituração Contábil Digital 
Substituir a escrituração em 
papel pela transmitida por 

arquivo 
Disponível 

ECF Escrituração Contábil Fiscal 

Substituir a Declaração de 
Informações Econômico-

Fiscais da Pessoa Jurídica – 
DIPJ 

 
Disponível 

 

EFD Contri. 
Escrituração Fiscal Digital 

Contribuições 
Escriturar a contribuição 
PIS/Pasep e da Cofins 

Disponível 

EFD ICMS 
IPI 

Escrituração Fiscal Digital ICMS IPI 

Registrar a apuração de 
impostos referentes às 

operações e prestações do 
contribuinte 

Disponível 

EFD-Reinf 
Escrituração Fiscal Digital 
Retenções e Informações 

Escriturar rendimentos pagos 
e retenções (IR e Contribuição 

Social) 

 
Teste 

 

e-Financeira e-Financeira 
Disciplinar a obrigatoriedade 
de prestação de informações 

de interesse da Receita 
Disponível 

eSocial eSocial 

Unificar a prestação das 
informações sobre a 
escrituração Fiscal, 

Previdenciárias e trabalhistas 

 
Teste 

 

MDF-e 
Manifesto Eletrônico de 

Documentos Fiscais 

Substituir a sistemática de 
emissão de documentos 

fiscais em papel 
Disponível 

NFC-e 
Nota Fiscal do Consumidor 

Eletrônica 

Substituir a nota fiscal de 
venda do consumidor, modelo 

2, e o cupom fiscal. 
Disponível 
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NF-e Nota Fiscal Eletrônica 

Implantar um novo modelo de 
documentação fiscal 

eletrônica de operações 
comerciais. 

Disponível 

NFS-e Nota Fiscal deServiço Eletrônica 
Documentar eletronicamente 

as operações de prestação de 
serviços. 

Disponível 

Fonte: dos Autores. 

 

Na tabela é possível observar que a maioria dos módulos do SPED, já estão 

disponíveis. Apenas o eSocial e o EFD-Reinf, que são projetos interdependentes, serão 

lançados apenas em 2018, porém já possuem ambientes de testes disponíveis.   

 

 

2.2 FOLHA DE PAGAMENTO 

 

A Folha de Pagamento é um documento utilizado para fiscalizar questões trabalhistas 

e previdenciárias. Sua emissão passou a ser obrigatória a partir do decreto 3048/99 para todas 

as empresas, independente de seu porte econômico e nela deverá conter toda a remuneração 

paga, devida ou creditada aos seus colaboradores mensalmente.  

Embora a sua emissão seja obrigatória, não existe um padrão oficial para a elaboração 

da Folha de Pagamento. Cada empresa adota os critérios que melhor satisfazem suas 

necessidades. Porém, mesmo não existindo um padrão estabelecido para a elaboração da folha 

de pagamento, no parágrafo número 9 do decreto estão definidos os itens que devem ser 

discriminados e agrupados na elaboração da folha de pagamento. Como vemos a seguir no 

trecho extraído do mesmo: 

“§ 9º A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada 

mensalmente, de forma coletiva por estabelecimento da empresa, por 

obra de construção civil e por tomador de serviços, com a 

correspondente totalização, deverá: 

I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou 

serviço prestado; 

II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado 

empregado, trabalhador avulso, empresário, trabalhador autônomo ou 

a este equiparado, e demais pessoas físicas; 

II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado 

empregado, trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação 

dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999) 

III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade; 

IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração 

e os descontos legais; e 

V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada 

segurado empregado ou trabalhador avulso.” 

 

 A empresa deverá lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, 

discriminadamente, os fatos geradores de todas as informações como o montante de 

remunerações, quantias descontadas, as contribuições da empresa e totais recolhidos. Pelo 
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parágrafo número 14 do decreto 3048/99 a empresa é obrigada a manter todos os códigos e 

abreviaturas que identificam as rubricas utilizadas não só na elaboração da Folha de 

Pagamento, como também na Escrituração Contábil. 

 

“§ 14. A empresa deverá manter à disposição da fiscalização os 

códigos ou abreviaturas que identifiquem as respectivas rubricas 

utilizadas na elaboração da folha de pagamento, bem como os 

utilizados na escrituração contábil.” 

 

Após a elaboração da folha de pagamento, a empresa é obrigada a entregar todas as 

informações a respeito dos fatos geradores das contribuições previdenciárias e valores de 

INSS, assim como as remunerações dos colaboradores e valor a ser recolhido para o FGTS 

(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço). Essa entrega já foi de feita de várias formas ao 

decorres dos anos, desde de grandes formulários e disquetes que eram entregues na Caixa 

Econômica Federal, até o modo atual, pelo computador, do qual é gerado um arquivo 

magnético pelo SEFIP, um programa disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, por 

onde é gerada a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 

Informações à Previdência Social) para recolhimento até o 7º dia útil de cada mês. 

Gerenciar essa quantidade de informações pode vir a ser mais viável com a criação do 

Sistema Público de Escrituração Digital, um sistema informatizado que tornou o processo de 

escrituração das informações contábeis mais prático e dinâmico. 

 

 

2.3 ESOCIAL 

 

Em 2014, pelo Decreto Nº 8.373, o Governo lançou o projeto eSocial. Por meio desse, 

as empresas irão comunicar suas obrigações fiscais previdenciárias e trabalhistas aos 

respectivos órgãos reguladores de forma unificada. Segundo o site do eSocial ele é: 

 

“Um projeto do Governo Federal desenvolvido em ação conjunta da 

Caixa Econômica Federal com o Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), o Ministério da Previdência (MPS), o Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE) e a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). 

Ele tem como objetivos viabilizar a garantia de direitos 

previdenciários e trabalhistas, simplificar o cumprimento das 

obrigações legais e aprimorar a qualidade de informações das relações 

de trabalho.” 

 

Esse projeto tem o intuito de mudar toda a estrutura de entrega das informações ao fisco e 

abranger toda a escrituração da folha de pagamento, incluindo a contratação de funcionários, 

alterações de cargos, rescisões, faltas, horários, dissídios, entre outros. Todas essas 

informações serão enviadas para o fisco de maneira unificada e digital. Podemos identificar 

todo o novo processo burocrático proposto pelo eSocial em quatro passos: 

1- As informações são geradas em um único arquivo e deverão ser enviadas e assinadas 

digitalmente; 

2- Envio do arquivo via internet para o ambiente nacional do eSocial;  
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3- Verificação da conformidade das informações do contribuinte; 

4- Aquisição do protocolo de recebimento do arquivo.  

 

Na tabela a seguir alguns exemplos de antes e depois da implantação do eSocial. 

 

   Tabela 2 – Antes e Depois do eSocial 

Antes do eSocial Depois do eSocial 

 
- Várias obrigações acessórias entregues 
separadamente para cada órgão 
competente; 
 
- Erros frequentes no cadastro nacional de 
informações sociais (CNIS); 
 
- Erros frequentes por parte dos 
contribuintes e empresa; 
 
- Redundância do envio das informações 

 
- Informações transmitidas unificadamente 
para a plataforma do eSocial; 
 
- Extinção de várias obrigações acessórias; 
 
- Maior controle da Receita Federal; 
 
- Maior garantia dos direitos dos 
funcionários; 

    Fonte: dos autores. 

 

As informações contidas no eSocial são divididas em eventos e são classificados em 

quatro tipos: Iniciais, de tabela, não periódicos e periódicos. 

Os eventos iniciais contêm informações sobre o empregador, como a classificação fiscal e 

estrutura administrativa. Muitas das vezes os eventos iniciais podem ser representados 

conjuntamente com os eventos de tabela, que são informações complementares aos eventos 

iniciais, relevantes à maioria dos eventos periódicos e não periódicos da empresa. 

A seguir, alguns exemplos de eventos iniciais e tabela. 

  

                                    Tabela 3 – Eventos iniciais e de tabela 

Empregador 

Estabelecimentos/obras 

Rubricas 

Cargos 

Horários/turnos de trabalho 

                           Fonte: dos Autores 

 

Os eventos não periódicos, ou seja, os registros de ações ou situações advindas da relação 

entre empresa e trabalhador, serão um dos os maiores desafios para implantação, devido à 

instantaneidade das informações contábeis. Em função disso, é possível que haja uma maior 
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dificuldade de adaptação na área de Departamento Pessoal. Segue, na tabela 4, os eventos 

periódicos e seus respectivos prazos de entrega das informações. 

 

       Tabela 4 – Eventos não periódicos e prazos de entrega 

EVENTOS PRAZOS DE ENTREGA 

Admissão 1 dia antes da data de início 

Afastamento Temporário Até 10 dias da ocorrência 

Aviso Prévio Até 10 dias da ocorrência 

Desligamento Até 10 dias da ocorrência 

ASO Até o envio da folha da competência 

Estabilidade Até o envio da folha da competência 

Condição de Trabalho Até o envio da folha da competência 

Trabalho sem Vínculo Até o envio da folha da competência 

CAT No dia seguinte 

       Fonte: dos Autores. 

 

Os eventos periódicos possuem prazos fixos para acontecer, como os pagamentos dos salários, 

e são individuais para cada trabalhador, mesmo ele possuindo mais de um vínculo empregatício. 

A seguir, uma tabela com alguns exemplos de eventos periódicos. 

 

       Tabela 5 – Eventos periódicos 

EVENTOS PRAZOS DE ENTREGA 

Remuneração dos trabalhadores 7º dia útil do mês subsequente 

Informações tributárias, trabalhistas e 

previdenciárias 

7º dia útil do mês subsequente 

       Fonte: dos Autores. 

 

É importante ressaltar que a legislação não será alterada em função do eSocial, apenas 

o modo como serão apresentadas as informações. 

Devido ao grande impacto esperado do eSocial, percebe-se uma grande necessidade de 

preparar todos os envolvidos com as áreas que possam sofrer mudanças com a implementação 

do eSocial, como funcionários e usuários das informações. O importante é preparar não só os 

funcionários do departamento pessoal da empresa, mas também das áreas de Tecnologia, pois 

a empresa precisará de um software compatível com o eSocial e uma internet que possibilite 

enviar as informações sem interrupções. Na área Contábil, pois as informações deverão ser 

enviadas mais efetivamente e rapidamente entre essa e as outras áreas da empresa. Financeira, 

pois evita o gastos desnecessários, como o pagamento duplicado de guias. Como observa-se 

todas as áreas da empresa será afetada pelo eSocial pois alterará todo o processo de obtenção 

e transmissão de informações da empresa. 
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A Seguir, na tabela 5, segue o cronograma de implantação do eSocial, onde em uma 

reunião do comitê técnico do eSocial, no dia 30 de outubro de 2017, o governo anunciou o 

envio em fase das informações. Esse envio será feito pelo primeiro grupo, de empresas 

privadas com faturamento acima de 78 milhões no ano de 2016 com obrigatoriedade a partir 

de janeiro de 2018, para o segundo grupo que é o de empresas privadas com faturamento 

inferior a 78 milhões no ano de 2016 com obrigatoriedade a partir de julho de 2018, quanto 

para os terceiro grupo composto pelos órgãos públicos. 

 

Tabela 6 – Cronograma Implantação eSocial 

1º GRUPO 2º GRUPO 3º GRUPO 

Eventos de Tabelas 
Janeiro 2018 Julho 2018 Janeiro 2019 

Eventos Não Periódicos 

Março 2018 Setembro 2018 Março 2019 

EFD-Reinf 
Maio 2018 Setembro 2018 Maio 2019 

Eventos Periódicos 

Maio 2018 Novembro 2018 Maio 2019 

DCTF Web e Novo FGTS 

Julho 2018 Janeiro 2019 Julho 2019 

SST 

Janeiro 2019 Janeiro 2019 Julho 2019 

Fonte: dos Autores. 

 

 As mudanças promovidas pela Reforma Trabalhista, foram incorporadas nos leiautes 

da versão 2.4, por meio da resolução nº11 no Diário Oficial da União de 15/09/2017.  

Mudanças, em geral, geram dificuldades de adaptação e adequação, porém com a 

implantação do eSocial pode vir a ser possível a geração de algumas vantagens para as 

empresas como citado no Manual de Orientação do Desenvolvedor, do eSocial: 

 

“1 - atendimento a diversos órgãos do governo com uma única fonte 
de informações, para o cumprimento das diversas obrigações 

trabalhistas, previdenciárias e tributárias atualmente existentes;  

2 - integração dos sistemas informatizados das empresas com o 

Ambiente Nacional do eSocial, possibilitando a automação na 

transmissão das informações dos empregadores;” 

 

Uma grande preocupação que se observa é a constante mudança nas informações 

referentes à implantação do eSocial, dificultando assim, a criação de estratégias para 

treinamento, atualização das informações e capacitação dos funcionários que são responsáveis 

por essa área do eSocial. Sem a devida capacitação, os objetivos principais do eSocial tem 

grandes chances de não serem alcançados. 
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2.4 MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

Como o objetivo do trabalho é mostrar a percepção dos gestores de pequenas empresas 

sobre o eSocial, é importante elucidar que enquadra-se como Micro e Pequena empresa, a 

entidade que possui faturamento bruto igual ou inferior a R$360.000 por ano e superior a 

R$360.000 e igual ou inferior a R$4.800.000 por ano, respectivamente, conforme definido no 

artigo 3º da Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006: 

 “Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 

microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade 
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de 

responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente 
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais); e 

II no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada an
o-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e 

sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais).   (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 155, de 2016) 

O enquadramento das empresas como Micro ou de Pequeno porte não tem relação 

com sua natureza jurídica, embora se confunda devido à complexidade da nossa legislação. O 

enquadramento permite um tratamento diferenciado nas questões tributárias das 

microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para que seja possível um bom entendimento do assunto proposto no presente artigo, 

será apresentada a seguir, detalhadamente, a metodologia da pesquisa usada. Essa 

metodologia será usada para descobrir, através de entrevista com os gestores de empresas de 

pequeno porte e micro empresas, no interior do Rio de Janeiro, sobre o impacto da 

implantação do eSocial. Depois da entrevista será feito um levantamento das informações 

recolhidas e serão apresentadas sugestões para os gestores para minimizar os impactos da 

implantação. 

A pesquisa será qualitativa, onde os principais objetivos segundo Silveira e Córdova, 

2009, são:  

“Objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, 

compreender, explicar, precisão das relações entre o global e o local 

em determinado fenômeno; observância das diferenças entre o mundo 

social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os 

objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp155.htm#art1
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seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos 

possíveis.”  

 

Ou seja, na pesquisa qualitativa será apresentada uma compreensão sobre o 

comportamento das pessoas em relação ao impacto do eSocial.  

Também será exploratória que segundo Gil, 1987, tem como objetivo: 

 

“Proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.”  

 

A pesquisa exploratória é mais apropriada para casos onde a amostra selecionada é 

pequena, podendo assim ter um resultado mais preciso a respeito do assunto e também por ter 

entrevistas com pessoas que possuem experiência sobre o assunto.  

Por se tratar de um estudo de caso ela também será descritiva, que segundo 

TRIVIÑOS, 1987: 

“Pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever 

os fatos e fenômenos de determinada realidade.”  

 

E por fim bibliográfica, FONSECA, 2002, comenta sobre isso: 

 

“A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, 

que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam 

unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 

publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos 

prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.” 

 

Devido ao levantamento de dados sobre o assunto por meios eletrônicos, como a 

internet. 

Com a aplicação de todos esses processos metodológicos citados, obteremos as 

informações necessárias e demonstraremos a devida análise do resultado da pesquisa. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em um escritório de assessoria contábil 

localizado em Volta Redonda, Rio de Janeiro. A empresa presta serviços de todas as áreas 

contábeis para empresas de pequeno porte e micro empresas da região. A empresa possui 65 

clientes, sendo 4 deles tributados pelo Lucro Presumido (Faturamento inferior a 78 milhões 

por ano) e 61 tributados pelo SIMPLES Nacional (Faturamento inferior a 3,6 milhões por 

ano). 

Foi entrevistado um total de 41 gestores, sendo 3 do Lucro Presumido e 38 do 

SIMPLES. A diferença entre o total de clientes e o total de clientes entrevistados se dá pelo 



15 
 

fato de que os 24 clientes não se enquadravam no perfil do objeto da pesquisa, já que por não 

possuírem funcionários, não sofrerão grandes impactos com a implantação do eSocial.  

Na tabela 7, as empresas estão distribuídas conforme a quantidade de funcionários, já 

que se espera um maior esforço na implantação do e-Social nas empresas com maior número 

de funcionários. 

 

                           Tabela 7 – Quantidade de funcionários por empresa. 

Quantidade Empresas Quantidade Funcionários 

31 (1-3) 

4 (4-6) 

3 (7-9) 

3 (10 ou mais) 

                          Fonte: dos Autores. 

 

Na tabela 8, se encontra a quantidade de gestores e seus conhecimentos a respeito do 

eSocial.  

 

Tabela 8 – Quantidade de gestores que possuem conhecimento sobre o eSocial 

Quantidade de Gestores Conhecimento sobre o eSocial 

1 Possui conhecimento sobre prazos 

6 Possuem conhecimento, porém não sabem sobre prazos 

34 Não possuem conhecimento 

Fonte: dos Autores. 

 

Do total entrevistado somente 1 gestor possui conhecimento a respeito dos prazos de 

implantação do eSocial, 6 gestores tem conhecimento a respeito porém não sabem das datas 

de implantação e os outros 34 gestores não possuem, sequer, conhecimento a respeito do 

eSocial, mostrando uma deficiência dos gestores sobre o assunto abordado. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O artigo buscou elucidar a percepção dos gestores a respeito da implantação do 

eSocial e, para isso, foram realizadas entrevistas com os gestores de pequenas empresas de 

um escritório de assessoria contábil da cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de 

Janeiro.  

Conclui-se que apenas um gestor possui conhecimento sobre o eSocial e as datas da 

implantação, e com essa limitação, percebe-se uma deficiência dos gestores a respeito do 

eSocial e a necessidade de se dar uma maior atenção para o assunto.  

Sugere-se, primeiramente, promover reuniões dos gestores com a empresa de 

assessoria contábil para capacitação dos gestores a respeito do assunto. Em um segundo 
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momento, pontuar prováveis problemas e dificuldades na adequação da empresa ao eSocial, 

como analisar se o sistema de software do qual a empresa faz uso no momento está capacitada 

para a mudança e se as informações a respeito dos funcionários estão atualizadas. E por fim 

realizar reuniões dos gestores com seus funcionários, com o intuito de melhorar a 

comunicação entre os gestores e os funcionários, devido à importância em manter os dados 

dos funcionários atualizados no RH da empresa. 

O projeto inicial deste artigo era analisar o impacto da implantação do eSocial nas 

empresas, porém foi encontrada uma limitação de escopo, pois os principais envolvidos não 

tinham conhecimento sobre o assunto. Então, devido ao fato do eSocial ainda ser uma 

novidade a ser vivenciada em 2018 e o notório despreparo dos gestores, não sabemos como 

sua implementação e adaptação vai se desenvolver, sugere-se, por fim, o desenvolvimento de 

uma pesquisa futura para acompanhar as mudanças e dar seguimento a este trabalho. 
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